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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

22033761000000, ul. ul. Jana Pawła II  12, 55-011  Siechnice, woj. dolnośląskie, państwo Polska,

tel. 71 786 09 70, e-mail sylwester.sas@sisk-siechnice, faks .

Adres strony internetowej (url): www.bip.sisk-siechnice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-27, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-07, godzina: 11:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie,
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zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej: dwa zadania

polegające na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”)

lub przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane): I. obiektu (z

wyłączeniem obiektów przemysłowych) spełniającego warunki: • powierzchnia min. 2000 m2,

• wartość wykonanych robót budowlanych min. 10.000.000,00 zł II. obiektu (z wyłączeniem

obiektów przemysłowych) spełniającego warunki: • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na

energię użytkowa EU nie większym niż 15 kWh/m2*rok, B. Zamawiający wymaga, aby

wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: (1)

Kierownik Budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: a) uprawnienia

budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej oraz wpis na listę członków izby samorządu

zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane i ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem

w/w funkcji. b) Doświadczenie zawodowe(*2) na stanowisku kierownika budowy (kierownika

robót) w wyżej wskazanej specjalności, w tym przy minimum jednej robocie budowlanej

polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu (z wyłączeniem obiektów

przemysłowych) o powierzchni min. 2000 m2 i o wskaźniku rocznego zapotrzebowania na

energię użytkową EU nie większą niż 15 kWh/m2*rok. (2) Kierownik robót sanitarnych -

osoba posiadająca następujące kwalifikacje: a) uprawnienia budowlane(*3) do kierowania

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

i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz

wpis na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy

Prawo budowlane i ubezpieczenie od odpowiedzialności https://bzp.uzp.gov.pl

/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=785a6... 9 z 34 2019-09-05, 18:21 cywilnej za

szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji. b) Doświadczenie

zawodowe(*2) na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej wskazanej specjalności

(3) Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: a)

uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z

zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane i ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji. b)
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Doświadczenie zawodowe(*2) na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej

wskazanej specjalności. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub

we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: W przypadku

złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących wartości robót budowlanych

zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej

waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień

daty zakończenia. Jeśli w dniu zakończenia nie była opublikowana tabela średnich kursów

NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej

bezpośrednio przed dniem zakończenia. (*2) Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku

osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone

jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z

art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie

zawodowe uzyskane w trakcie: – zatrudnienia, – wykonywania innej pracy zarobkowej, lub

prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Oznacza to, że

doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy zarobkowej w trakcie

zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności

gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego

zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia

zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez

wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności. (*3) Ilekroć Zamawiający wymaga

określonych uprawnień budowlanych lub innych odpowiadających im uprawnień wydanych

na podstawie obowiązujących przepisów w określonej specjalności, na podstawie aktualnie

obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186

z późn. zm.– dalej także „ustawa PB”), rozumie przez to również odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa

lub odpowiednich https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=785a6...

10 z 34 2019-09-05, 18:21 przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej,

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy

nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych
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działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm. –

dalej „ustawa o uznawaniu kwalifikacji”). 13. Wykonawca może w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków

prawnych. 14. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,

musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji zamówienia. 15. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne

podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w

postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 16. W odniesieniu do

warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

17. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia

zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 18. Jeżeli

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,

o którym mowa w ust. 13, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków

udziału w postępowaniu i zgłoszonych w ofercie lub zachodzą wobec tych podmiotów

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez

zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których

mowa w ust. 12. 19. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że

wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
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technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze

wykonawcy może https://bzp.uzp.gov.pl

/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=785a6... 11 z 34 2019-09-05, 18:21 mieć

negatywny wpływ na realizację zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: A. O udzielenie zamówienia

mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończyli co najmniej: dwa zadania polegające na budowie (w rozumieniu

art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186

z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”) lub przebudowie (w rozumieniu

art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane): I. obiektu (z wyłączeniem obiektów

przemysłowych) spełniającego warunki: • powierzchnia min. 2000 m2, • wartość

wykonanych robót budowlanych min. 10.000.000,00 zł II. obiektu (z wyłączeniem

obiektów przemysłowych) spełniającego warunki: wskaźnik rocznego

zapotrzebowania na ciepło na potrzeby ogrzewania EU nie większym niż 15

kWh/m2*rok, B. Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji

zamówienia publicznego następujące osoby: (1) Kierownik Budowy - osoba

posiadająca następujące kwalifikacje: a) uprawnienia budowlane(*3) do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub

drogowej oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z

zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane i ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji.

b) Doświadczenie zawodowe(*2) na stanowisku kierownika budowy (kierownika

robót) w wyżej wskazanej specjalności, w tym przy minimum (warunki łączne): jednej

robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu (z

wyłączeniem obiektów przemysłowych) o powierzchni min. 2000 m2 jednej robocie

budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu (z

wyłączeniem obiektów przemysłowych) i o wskaźniku rocznego zapotrzebowania na

ciepło na potrzeby ogrzewania EU nie większy niż 15 kWh/m2*rok. Jeżeli jedno

doświadczenie kierownika budowy spełnia oba warunki, Zamawiający uzna warunek

udziału za spełniony. (2) Kierownik robót sanitarnych - osoba posiadająca następujące

kwalifikacje: a) uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi bez

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/38ab5523-9eb8-4ac2-88ff-94dc...

5 z 8 2019-09-20, 14:56



ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wpis

na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2

ustawy Prawo budowlane i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody,

które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji. b) Doświadczenie

zawodowe(*2) na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej wskazanej

specjalności (3) Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca następujące

kwalifikacje: a) uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wpis na listę członków izby samorządu

zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane i

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w

związku z wykonywaniem w/w funkcji. b) Doświadczenie zawodowe(*2) na

stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej wskazanej specjalności.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: W

przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących wartości robót

budowlanych zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako

kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego

(NBP) opublikowany na dzień daty zakończenia. Jeśli w dniu zakończenia nie była

opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej

tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem zakończenia. (*2)

Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku osób od których wymagane jest

posiadanie uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty

uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt

9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie

zawodowe uzyskane w trakcie: – zatrudnienia, – wykonywania innej pracy

zarobkowej, lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6

miesięcy. Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata

pracy zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub
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prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy.

Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj.

wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych

umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o

określonym stopniu złożoności. (*3) Ilekroć Zamawiający wymaga określonych

uprawnień budowlanych lub innych odpowiadających im uprawnień wydanych na

podstawie obowiązujących przepisów w określonej specjalności, na podstawie

aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.– dalej także „ustawa PB”), rozumie przez to

również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie

uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa

państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do

wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności,

jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z

późn. zm. – dalej „ustawa o uznawaniu kwalifikacji”). 13. Wykonawca może w

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków prawnych. 14. Wykonawca, który polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia. 15. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne

podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/38ab5523-9eb8-4ac2-88ff-94dc...

7 z 8 2019-09-20, 14:56



Pzp. 16. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi,

do realizacji których te zdolności są wymagane. 17. Wykonawca, który polega

na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 18.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 13, nie potwierdzają spełnienia

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i zgłoszonych w ofercie

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający

żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił

ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do

osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o

których mowa w ust. 12. 19. Zamawiający może, na każdym etapie

postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na

realizację zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 2.2)

W ogłoszeniu jest: cena 60,00 Doświadczenie osób skierowanych do realizacji

zamówienia 40,00

W ogłoszeniu powinno być: Cena 60,00 Doświadczenie osób skierowanych

do realizacji zamówienia 20,00 Okres udzielonej gwarancji 20,00
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