
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 84987-2011 z dnia 2011-03-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mirosławiec

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej obsługi inwestycji tj. kierowania, 

nadzorowania i rozliczania inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 

2013 ( dalej PROW ) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony...

Termin składania ofert: 2011-03-25 

Numer ogłoszenia: 91737 - 2011; data zamieszczenia: 22.03.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 84987 - 2011 data 15.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 

78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2595501, fax. 67 2595501.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

• W ogłoszeniu jest: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali usługi Nadzoru Inwestorskiego w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w jednym lub kilku 

zadaniach co najmniej: a) dwie usługi Inżyniera Kontraktu obejmujące wykonanie kompletnej 

budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości dobowej min. 1.500 m3 o 

wartości min. 5.000.000 zł netto każda, współfinansowanych ze środków Funduszu UE, b) dwie 

usługi Inżyniera Kontraktu obejmujące wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 

tłocznej o długości min. 2000 m z przepompowniami i wartości min. 1.000.000 zł netto każda. 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług 

i dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji 

wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=84987&rok=2011-03-15


niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i 

niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i 

doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie 

tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i 

doświadczenie podmiotu udostępniającego, ale przede wszystkim zobowiązanie się tego 

podmiotu do wykonania części zamówienia lub oddanie do dyspozycji wykonawcy co najmniej 

kadry nadzoru inwestorskiego, która posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie i 

zobowiązanie się do stałej usługi doradztwa w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia ).. 

• W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o 

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonali usługi Nadzoru Inwestorskiego w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w jednym lub kilku zadaniach co najmniej: a) dwie 

usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia obejmujące wykonanie kompletnej budowy lub 

przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości dobowej min. 1.000 m3 o wartości min. 

3.000.000 zł netto każda, z których przynajmniej jedna współfinansowana była ze środków 

Funduszu UE, b) dwie usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia obejmujące wykonanie 

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości min. 2000 m z przepompowniami i 

wartości min. 1.000.000 zł netto każda. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na 

podstawie złożonego wykazu wykonanych usług i dokumentów potwierdzających, że usługi te 

zostały wykonane należycie; na zasadzie spełnia/nie spełnia.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4). 

• W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują 

lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) Kierownik Zespołu 

Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie 

zawodowe w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór nad inwestycjami budowlanymi 

oraz doświadczenie w kierowaniu, jako kierownik projektu przy minimum jednej zakończonej 

inwestycji o wartości usługi nadzoru nie mniejszej niż 200.000,00 zł (brutto); b) Inspektor 

Nadzoru z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń i posiadającego min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu lub 

nadzorowaniu budową lub przebudową min. 2 oczyszczalni ścieków o przepustowości dobowej 

min. 1500 m3 każda; c) Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 

posiadający wykształcenie wyższe techniczne budowlane, ważne i stosowne uprawnienia 



budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej zgodne z obowiązującym polskim Prawem budowlanym, minimum 5 letnie 

doświadczenie zawodowe, w tym w okresie ostatnich 5 lat w wykonawstwie, jako Kierownik 

Budowy lub w nadzorze, jako Inspektor Nadzoru; d) Inspektor Nadzoru w specjalności sanitarnej 

posiadający wykształcenie wyższe techniczne, ważne i stosowne uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, minimum 5 

letnie doświadczenie zawodowe, w tym w okresie ostatnich 5 lat w wykonawstwie, jako Kierownik 

Budowy lub w nadzorze jako Inspektor Nadzoru; e) Inspektor Nadzoru w specjalności 

elektrycznej, posiadający wykształcenie wyższe techniczne elektryczne, ważne i stosowne 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, minimum 5 letnie 

doświadczenie zawodowe, w tym w okresie ostatnich 5 lat w wykonawstwie, jako Kierownik 

Budowy lub w nadzorze, jako Inspektor Nadzoru; f) Inspektor Nadzoru w specjalności drogowej, 

posiadający wykształcenie techniczne budowlane, ważne i stosowne uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, minimum 5 letnie doświadczenie 

zawodowe, w tym w okresie ostatnich 5 lat w wykonawstwie, jako Kierownik Budowy lub w 

nadzorze, jako Inspektor Nadzoru; g) Technolog, posiadający wykształcenie wyższe techniczne, 

co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu i-lub zarządzaniu na stanowisku 

samodzielnym i-lub pracy w charakterze technologa, wiedzę i doświadczenie w zakresie 

organizacji procesów rozruchu i pracy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, który 

przygotował i wykonał rozruch min. 2 oczyszczalni ścieków i min. 2 przepompowni ścieków; h) 

Specjalista do spraw rozliczeń, posiadająca wyższe wykształcenie ekonomiczne lub finansowe, 

minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania finansami i rozliczania 

inwestycji budowlanych. Nadzór Inwestorski powinien wybrać czy wynająć i innych specjalistów 

w takiej ilości i specjalnościach, aby zapewnić sprawną realizację zadań stojących przed nim. 

Przedstawiony powyżej skład personelu należy traktować, jako niezbędne minimum, jeżeli w 

ocenie wykonawcy wymagany przez Zamawiającego zespół jest niewystarczający do rzetelnej 

realizacji niniejszego zamówienia, wykonawca powinien zatrudnić dodatkowe osoby, a koszty ich 

utrzymania należy uwzględnić w składanej ofercie. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych 

dodatkowych kosztów z tego tytułu.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. O 

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - 

osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie zawodowe w kierowaniu 



zespołem ludzi prowadzącym nadzór nad inwestycjami budowlanymi oraz doświadczenie w 

kierowaniu, jako kierownik projektu przy minimum jednej zakończonej inwestycji o wartości usługi 

nadzoru nie mniejszej niż 200.000,00 zł (brutto); b) Inspektor Nadzoru w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej, posiadający wykształcenie wyższe techniczne budowlane, ważne i 

stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej zgodne z obowiązującym polskim Prawem budowlanym, minimum 5 

letnie doświadczenie zawodowe, w tym w okresie ostatnich 5 lat w wykonawstwie, jako Kierownik 

Budowy lub w nadzorze, jako Inspektor Nadzoru; c) Inspektor Nadzoru w specjalności sanitarnej 

posiadający wykształcenie wyższe techniczne, ważne i stosowne uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, minimum 5 letnie w 

wykonawstwie, jako Kierownik Budowy lub w nadzorze jako Inspektor Nadzoru, doświadczenie 

zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu budową lub przebudową min. 2 oczyszczalni ścieków; 

d) Inspektor Nadzoru w specjalności elektrycznej, posiadający wykształcenie wyższe techniczne 

elektryczne, ważne i stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym w okresie ostatnich 5 

lat w wykonawstwie, jako Kierownik Budowy lub w nadzorze, jako Inspektor Nadzoru; e) 

Inspektor Nadzoru w specjalności drogowej, posiadający wykształcenie techniczne budowlane, 

ważne i stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym w okresie ostatnich 5 lat w 

wykonawstwie, jako Kierownik Budowy lub w nadzorze, jako Inspektor Nadzoru; f) Technolog, 

posiadający wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 3 letnie doświadczenie w 

projektowaniu i-lub zarządzaniu na stanowisku samodzielnym i-lub pracy w charakterze 

technologa, wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji procesów rozruchu i pracy 

oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, który przygotował i wykonał rozruch min. 2 

oczyszczalni ścieków i min. 2 przepompowni ścieków; g) Specjalista do spraw rozliczeń, 

posiadająca wyższe wykształcenie ekonomiczne lub finansowe, minimum 3 letnie doświadczenie 

zawodowe w zakresie zarządzania finansami i rozliczania inwestycji budowlanych; h) 

Pełnomocnik - osoba do bezpośrednich kontaktów pomiędzy Nadzorem Inwestorskim, a 

Zamawiającym, posiadająca wykształcenie wyższe techniczne i doświadczenie w pracy 

zespołowej, umiejętności w posługiwaniu się dokumentacją projektową, a także umiejętności w 

zakresie prowadzenia mediacji. Nadzór Inwestorski powinien wybrać czy wynająć i innych 

specjalistów w takiej ilości i specjalnościach, aby zapewnić sprawną realizację zadań stojących 

przed nim. Przedstawiony powyżej skład personelu należy traktować, jako niezbędne minimum, 



jeżeli w ocenie wykonawcy wymagany przez Zamawiającego zespół jest niewystarczający do 

rzetelnej realizacji niniejszego zamówienia, wykonawca powinien zatrudnić dodatkowe osoby, a 

koszty ich utrzymania należy uwzględnić w składanej ofercie. Zamawiający nie będzie ponosił 

żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na 

podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz 

oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 25.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu ul. Wolności 37 78-650 Mirosławiec. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 01.04.2011 godzina 10:00, miejsce: 

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu ul. Wolności 37 

78-650 Mirosławiec. 


