Ogłoszenie nr 2021/BZP 00014357/01 z dnia 2021-03-08

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji kolektora tłocznego PO3 dla Oczyszczalni
Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 152082649
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Srebrna 172/188
1.4.2.) Miejscowość: Częstochowa
1.4.3.) Kod pocztowy: 42-202
1.4.4.) Województwo: śląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@wartasa.eu
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wartasa.eu
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4
pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sektor wodny
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014357/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-08 11:16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00012681/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
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gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie
stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca
spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co
najmniej: • dwie dokumentacje projektowe budowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
lub deszczowej, grawitacyjnej, z których przynajmniej jedna obejmowała swoim zakresem
kanalizację o długości co najmniej 500 mb.• dwie dokumentacje projektowe budowy lub
przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji ciśnieniowej, z których przynajmniej jedna
obejmowała swoim zakresem przejście metodą bezwykopową pod ciekiem wodnym o długości
co najmniej 100 mb.Wykonawca musi, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dostarczyć
dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z
załącznikiem nr 5 do SWZ.Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a
jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy.b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje odpowiednimi
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wskaże do uczestnictwa w
wykonaniu zadania osoby wchodzące w skład zespołu projektowego wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia odpowiedniego do funkcji, jakie zostaną im
powierzone oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami:• Projektant posiadający
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,• Projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej drogowej lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,• Projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inne odpowiadające im uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
Po zmianie:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie
stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca
spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co
najmniej: • dwie dokumentacje projektowe budowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
lub deszczowej, grawitacyjnej, z których przynajmniej jedna obejmowała swoim zakresem
kanalizację o długości co najmniej 500 mb.• dwie dokumentacje projektowe budowy lub
przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji ciśnieniowej, z których przynajmniej jedna
obejmowała swoim zakresem przejście metodą bezwykopową pod ciekiem wodnym o długości
co najmniej 100 mb.Wykonawca musi, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dostarczyć
dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z
załącznikiem nr 5 do SWZ.Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a
jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy.b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje odpowiednimi
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wskaże do uczestnictwa w
wykonaniu zadania osoby wchodzące w skład zespołu projektowego wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia odpowiedniego do funkcji, jakie zostaną im
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powierzone oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami:• Projektant posiadający
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,• Projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej drogowej lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,• Projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inne odpowiadające im uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu
Przed zmianą:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3
miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień wskazanych w SWZ, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr
6 SWZ
Po zmianie:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 4 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3
miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień wskazanych w SWZ, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr
6 SWZ
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