Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 5940-2013 z dnia 2013-01-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzozów
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Jakli Wielkiej w
Brzozowie o dodatkowe elementy urządzeń do uzdatniania wody w postaci filtrów otwartych.
Projektowana rozbudowa układu technologicznego SUW...
Termin składania ofert: 2013-01-21

Numer ogłoszenia: 4025 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 5940 - 2013 data 04.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów, woj.
podkarpackie, tel. 0-13 4341549, fax. 0-13 4341549.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2).
• W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
tak.
• W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania
zamówienia: nie.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1).
• W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek jeśli, udokumentuje wykonanie, tj.
zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co
najmniej trzech robót budowlanych polegającej na rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub
budowie stacji uzdatniania wody (na ujęciu czynnym) - 2 stopniowego układu filtracji o minimalnej
wydajności 1800 m3/d.
• W ogłoszeniu powinno być: nie dotyczy.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

• W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje lub będzie dysponować
minimum: Kierownikiem Budowy posiadającym następujące kwalifikacje:co najmniej 5 lat
doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku Kierownika
Budowy z zakresu robót konstrukcyjno - budowlanych lub sanitarnych, w tym kierowanie
budową/modernizacją/przebudową minimum dwóch stacji uzdatniania wody. uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub
odpowiadającej im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów/ lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności sieci i instalacji sanitarnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownikiem Robót
Sanitarnych - posiadającym następujące kwalifikacje: co najmniej 5 lat doświadczenia
zawodowego na stanowisku Kierownika Robót Sanitarnych, liczone od dnia uzyskania
uprawnień, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i
instalacji sanitarnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Kierownikiem Robót Elektrycznych posiadającym następujące kwalifikacje: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na
stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych, liczone od dnia uzyskania uprawnień, uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, Kierownikiem Robót Konstrukcyjno - Budowlanych posiadającym następujące
kwalifikacje:co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót
Konstrukcyjno - Budowlanych, liczone od dnia uzyskania uprawnień, uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadającej
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów..
• W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeśli, dołączy do oferty
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ oraz udokumentuje wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie
mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech robót
budowlanych polegającej na rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub budowie stacji
uzdatniania wody (na ujęciu czynnym) - 2 stopniowego układu filtracji o minimalnej wydajności
1800 m3/d a przynajmniej jedna ze zrealizowanych robót powinna być o wartości co najmniej 1,5

mil PLN. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oparty
będzie na zasadzie: spełnia nie spełnia.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).
• W ogłoszeniu jest: dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do
wykonania zamówienia.
• W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeśli, dołączy do oferty
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od
Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia nie spełnia.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
• W ogłoszeniu jest: dysponowanie osobami odpowiednimi do wykonania zamówienia z
doświadczeniem, wiedzą u umiejętnościami..
• W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje lub będzie
dysponować minimum: 1) Kierownikiem Budowy posiadającym następujące kwalifikacje: co
najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku
Kierownika Budowy z zakresu robót konstrukcyjno - budowlanych lub sanitarnych, w tym
kierowanie budową/modernizacją/przebudową minimum dwóch stacji uzdatniania wody.
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno
-budowlanej lub odpowiadającej im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów/ lub uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji sanitarnych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. 2) Kierownikiem Robót Sanitarnych - posiadającym następujące kwalifikacje: co
najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót Sanitarnych,liczone
od dnia uzyskania uprawnień, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności sieci i instalacji sanitarnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 3) Kierownikiem Robót
Elektrycznych - posiadającym następujące kwalifikacje: co najmniej 5 lat doświadczenia
zawodowego na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych,liczone od dnia uzyskania
uprawnień, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 4) Kierownikiem Robót Konstrukcyjno Budowlanych posiadającym następujące kwalifikacje: co najmniej 5 lat doświadczenia

zawodowego na stanowisku Kierownika Robót Konstrukcyjno - Budowlanych, liczone od dnia
uzyskania uprawnień, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadającej im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający
dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą
te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Sposób dokonywania
oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia
nie spełnia.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).
• W ogłoszeniu jest: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w
wysokości co najmniej 1,5 mln zł,.
• W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeśli, dołączy do oferty
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ oraz posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie
w wysokości co najmniej 1,5 mln zł,.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).
• W ogłoszeniu jest: - koncesję, zezwolenie lub licencję -wykaz robót budowlanych w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie - wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
• W ogłoszeniu powinno być: - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
-wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -oświadczenie, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień -informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.2).
• W ogłoszeniu jest: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -aktualny odpis z
właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - aktualne zaświadczenie właściwego

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
• W ogłoszeniu powinno być: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - aktualny
odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: 21.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. 36-200 Brzozów, ul. Legionistów 10, pok. nr. 3.
• W ogłoszeniu powinno być: 23.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 36-200 Brzozów, ul. Legionistów 10, pok. nr. 3.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.17).
• W ogłoszeniu jest: nie.
• W ogłoszeniu powinno być: tak.
II.2) Tekst, który należy dodać:
• Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.3).
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:.
• Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.3.1).
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.
• Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6).
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: INNE DOKUMENTY Inne dokumenty
niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) a) wypełniony Formularz Ofertowy, łącznie z tabelą
cen poszczególnych elementów robót, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. b) Upoważnienie
osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Wobec wykonawcy,
będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą zaleca się dołączenie od
oferty aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub potwierdzoną za
zgodność kserokopię). c) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o
udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego
zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu,
stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy; d) Jeżeli wykonawca zastosuje urządzenia równoważne w
technologii uzdatniania wody to należy do oferty dołączyć - wykaz urządzeń równoważnych
(zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ).
• Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne
zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków
zmian 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie, z
zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w przypadku: a) zmiany w obowiązujących
przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub
faktycznej Wykonawcy i lub Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu
umowy; b) powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących siłą wyższą , grożące rażącą
stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. c) zaistnienia konieczności
dokonania zmian umowy w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie pomiędzy
Zamawiającym a instytucją udzielającą dofinansowania zadania. 2. Istotne postanowienia umowy
oraz katalog okoliczności, które mogą spowodować istotne zmiany postanowień umowy zawarte
zostały w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

