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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu sp. z o.o.
Połaniec
Połaniec
28-230
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Izbińska
E-mail: a.izbinska@pgk-polaniec.pl 
Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgk.bip.umig.polaniec.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” -
Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, obejmującej przebudowę
sieci ciepłowniczej, oraz dostosowanie ich do obowiązujących warunków technicznych, a także wymianę
sieci cieplnej przy zachowaniu ciągłości dostaw ciepła. Zakresem zamówienia objęte jest pozyskanie map dla
celów projektowych, inwentaryzacja przedmiotu zamówienia, wykonanie badań geologicznych, sporządzenie
dokumentacji, uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji i zezwoleń, dokonanie wymaganych
przepisami prawa uzgodnień, naprawę dróg po wykonanych pracach, odtworzenie ich, jak również odtworzenie
chodników.
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”
realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta
Połaniec” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28/01/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:a.izbinska@pgk-polaniec.pl
http://www.pgk.bip.umig.polaniec.pl/
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0027c52
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-196035
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 002-001556
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 31/12/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Dla części 1:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie na robotę budowlaną polegające na
zaprojektowaniu oraz budowie lub przebudowie lub wymianie min. 5 000 mb sieci preizolowanej w rurach
pojedynczych, za łączną kwotę min 2 000 000 PLN netto.
2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. minimum 2 osobami, w
tym jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi i 1 osobą do projektowania.
Powinno być:
Dla części 1.
W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub
wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanej , za łączną kwotę min 1.400.000. zł netto.
2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. minimum dwiema
osobami, w tym
a) minimum jedną osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła
funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na
minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci
preizolowanej
* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku polskim.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1556-2019:TEXT:PL:HTML
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b) minimum jedną osobą do projektowania posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie
projektowania* w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
cieplnych bez ograniczeń;
* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Dla części 2:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie na robotę budowlaną polegające na
zaprojektowaniu oraz budowie lub wymianie min. 50 węzłów ciepłowniczych, za łączną kwotę min 800 000 PLN
netto.
2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. minimum 2 osobami, w
tym 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi i 1 osobą do projektowania.
Powinno być:
Dla części 2.
W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegające na budowie,
przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych, za łączną kwotę min 500.000. zł netto.
2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. minimum dwiema
osobami, w tym
a) minimum jedną osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła
funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych
na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów
ciepłowniczych.
* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku polskim.
b) minimum jedną osobą do projektowania posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie
projektowania* w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
cieplnych bez ograniczeń;
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* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Dla części 3:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie na robotę budowlaną polegające na
zaprojektowaniu oraz budowie lub przebudowie lub wymianie min. 5 000 mb sieci preizolowanej w rurach
pojedynczych, za łączną kwotę min 2 000 000 PLN netto.
2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. minimum 2 osobami, w
tym jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi i 1 osobą do projektowania.
Powinno być:
Dla części 3.
W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegające na budowie
lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanej , za łączną kwotę min 1.400.000. zł netto.
2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. minimum dwiema
osobami, w tym
a) minimum jedną osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła
funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na
minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci
preizolowanej
* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku polskim.
b) minimum jedną osobą do projektowania posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie
projektowania* w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
cieplnych bez ograniczeń;
* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
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państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Dla części 4:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie na robotę budowlaną polegające na
zaprojektowaniu oraz budowie lub wymianie min. 50 węzłów ciepłowniczych, za łączną kwotę min 800 000 PLN
netto.
2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. minimum 2 osobami, w
tym 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi i 1 osobą do projektowania.
Powinno być:
Dla części 4.
W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegające na budowie,
przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych, za łączną kwotę min 500.000. zł netto.
2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. minimum dwiema
osobami, w tym
a) minimum jedną osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła
funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych
na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów
ciepłowniczych.
* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku polskim.
b) minimum jedną osobą do projektowania posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie
projektowania* w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
cieplnych bez ograniczeń;
* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
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Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Dla części 5:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie na robotę budowlaną polegające na
zaprojektowaniu oraz budowie lub wymianie min. 10 węzłów ciepłowniczych, za łączną kwotę min 200 000 PLN
netto.
2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. minimum 2 osobami, w
tym 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi i 1 osobą do projektowania
W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcji, szczegóły zostały określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dostępnych na stronie http://www.pgk.bip.umig.polaniec.pl/
Powinno być:
Dla części 5.
W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegające na budowie,
przyłączeniu lub wymianie min. 10 węzłów ciepłowniczych, za łączną kwotę min 200.000. zł netto.
2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia 2 osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. w tym
a) minimum jedną osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła
funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych
na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 10 węzłów
ciepłowniczych.
* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku
polskim.
b) minimum jedną osobą do projektowania posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie
projektowania* w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
cieplnych bez ograniczeń;
* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Numer sekcji: IV.2.2

http://www.pgk.bip.umig.polaniec.pl/


7 / 7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 11/02/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 18/02/2019
Czas lokalny: 09:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


