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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 363266863, ul. 

Mickiewicza  14, 64-630  Ryczywół, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48 517403178, e-mail 

h.brzezinska@pkryczywol.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url): http://pkryczywol.pl/  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3)  

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: zamawiający uzna, 

że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że w odniesieniu do: CZĘŚĆ 1 - Stacja 

uzdatniania wody Gorzewo, przepompownia wody Ludomy: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były roboty budowlane polegające na budowie lub/i 

rozbudowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności min. 100 m3/h, 

działającej w systemie automatycznym z wizualizacją pracy stacji oraz posiadającej 1 (jeden) lub więcej 

zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności min. 200 m3 i wartości każdej z robót minimum 2,5 mln. zł 

brutto, b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik 

budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

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

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  minimum 5-letnie doświadczenie 

zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (liczone od daty uzyskania uprawnień) w tym jako 

kierownik budowy na co najmniej 3 robotach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie / 

modernizacji stacji uzdatniania wody o wartości robót minimum 2,5 mln zł brutto każda. Kierownik robót 

elektrycznych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:  uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych,  minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi (liczone 

od daty uzyskania uprawnień). CZĘŚĆ 2 - Sieci kanalizacyjne i wodociągowe: Gorzewo, Ryczywół: a) 

wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była robota 

budowlana polegająca na budowie lub/i rozbudowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji sieci 

kanalizacyjnej o wartości minimum 500 tyś. zł brutto, b) dysponuje lub będzie dysponował osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:  

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

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

3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi (liczone od daty uzyskania uprawnień). 

CZĘŚĆ 3 - Sieci kanalizacyjne i wodociągowe: Ludomy, Ludomki, Lipa: a) wykonał w okresie ostatnich 5 

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

tym okresie co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była robota budowlana polegająca na 

budowie lub/i rozbudowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej 

wraz z co najmniej 1 (jedną) przepompownią lub 1 (jedna) tłocznią ścieków, o wartości minimum 3 mln zł 



brutto, b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik 

budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu 

robotami budowlanymi (liczone od daty uzyskania uprawnień) w tym na co najmniej 3 robotach 

polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie / modernizacji sieci wodociągowych lub 

kanalizacyjnych o wartości robót minimum 2 mln zł brutto każda. Kierownik robót elektrycznych - osoba 

posiadająca następujące kwalifikacje:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  

minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi (liczone od daty uzyskania 

uprawnień). Kierownik robót drogowych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:  uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,  minimum 3-letnie 

doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi (liczone od daty uzyskania uprawnień). Przez 

uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje 

zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 65). 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 ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 

zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że w odniesieniu do: 

CZĘŚĆ 1 - Stacja uzdatniania wody Gorzewo, przepompownia wody Ludomy: a) wykonał w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były roboty budowlane polegające na 

budowie lub/i rozbudowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności 

godzinowej zasilania sieci wodociągowej min. 100 m3/h, działającej w systemie automatycznym z 

wizualizacją pracy stacji oraz posiadającej 1 (jeden) lub więcej zbiorników retencyjnych o łącznej 

pojemności min. 200 m3 i wartości każdej z robót minimum 2,5 mln. zł brutto, b) dysponuje lub będzie 

dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik budowy - osoba posiadająca 

następujące kwalifikacje:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych,  minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami 

budowlanymi (liczone od daty uzyskania uprawnień) w tym jako kierownik budowy na co najmniej 3 

robotach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie / modernizacji stacji uzdatniania wody o 

wartości robót minimum 2,5 mln zł brutto każda. Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca 

następujące kwalifikacje:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  minimum 3-

letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi (liczone od daty uzyskania uprawnień). CZĘŚĆ 

2 - Sieci kanalizacyjne i wodociągowe: Gorzewo, Ryczywół: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była robota budowlana polegająca na budowie lub/i 

rozbudowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji sieci kanalizacyjnej o wartości minimum 500 tyś. zł 

brutto, b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik 

budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi (liczone od daty uzyskania uprawnień). CZĘŚĆ 3 - Sieci kanalizacyjne i wodociągowe: 

Ludomy, Ludomki, Lipa: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie, którego 

przedmiotem była robota budowlana polegająca na budowie lub/i rozbudowie lub/i przebudowie lub/i 

modernizacji sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z co najmniej 1 (jedną) przepompownią lub 1 

(jedna) tłocznią ścieków, o wartości minimum 3 mln zł brutto, b) dysponuje lub będzie dysponował osobami 



zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:  

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

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

5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (liczone od daty uzyskania 

uprawnień) w tym na co najmniej 3 robotach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie / 

modernizacji sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych o wartości robót minimum 2 mln zł brutto każda. 

Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:  uprawnienia budowlane do 

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

elektrycznych i elektroenergetycznych,  minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi (liczone od daty uzyskania uprawnień). Kierownik robót drogowych - osoba posiadająca 

następujące kwalifikacje:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej,  minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi (liczone od daty 

uzyskania uprawnień). Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub 

odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 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:  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2017-09-07, godzina: 13:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na 

pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski  

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2017-09-11, godzina: 13:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na 

pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski  
 


