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W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą 

ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej. W zakresie zadania częściowego nr 1 - Zamawiający uzna warunek za spełniony 

poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

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

wykonał: 1) w formule zaprojektuj i wykonaj co najmniej dwa zamówienia obejmujące 

budowę lub przebudowę, lub rozbudowę sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 5 

km każda, w tym a) co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę co najmniej 2 

sieciowych przepompowni ścieków b) co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie 

przyłączy kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 3 km 2) w formule zaprojektuj i 

wykonaj co najmniej jedno zamówienie obejmujące instalację fotowoltaiczną o mocy co 

najmniej 20 kW. lub 2. Wykonawca, w okresie ostatnich: 1) pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: 

a) co najmniej dwa zamówienia obejmujące budowę lub przebudowę, lub rozbudowę sieci 

kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 5 km każda, w tym - co najmniej jedno 

zamówienie obejmujące budowę co najmniej 2 sieciowych przepompowni ścieków - co 

najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej o długości 

co najmniej 3 km 2) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie 

obejmujące instalację fotowoltaiczną o mocy co najmniej 20 kW oraz 3) trzech lat przed 

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

okresie wykonał: a) co najmniej dwa zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji 

projektowej budowy lub przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacyjnej o długości nie 

mniejszej niż 5 km każda w tym: - co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę co 

najmniej 2 sieciowych przepompowni ścieków - co najmniej jedno zamówienie obejmujące 

wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 3 km b) co najmniej 

jednego zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej obejmującej instalację 

fotowoltaiczną o mocy co najmniej 20 kW 3. dysponuje co najmniej: 1) osobą do 

projektowania ( posiadająca uprawnienia do projektowania) w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

wykazując doświadczenie w projektowaniu co najmniej dwóch zadań budowy lub 



przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 5 km każda 2) 

osobą do projektowania ( posiadająca uprawnienia do projektowania) w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą 

uprawnienia do projektowania w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i 

elektroenergetycznych 3) osobą do projektowania (posiadająca uprawnienia do 

projektowania) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 4) osobą do projektowania 

(posiadająca uprawnienia do projektowania) w specjalności drogowej 5) osobą pełniącą 

funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych sanitarnych posiadającego 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba niniejsza 

musi posiadać następujące kwalifikacje: posiadać doświadczenie na stanowisku kierownika 

budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji obejmujących budowę 

lub przebudowę lub rozbudowę kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 5 km 

każda, zakończonych przed upływem terminu składania ofert. 6) osobą pełniącą funkcję 

kierownika robót w zakresie konstrukcyjno-budowlanej posiadająca uprawnienia w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej 7) osobą pełniącą funkcję kierownika robót w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającego 

uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych posiadająca uprawnienia w specjalności w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane w 

specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 8) 

osobą pełniącą funkcję kierownika robót w zakresie drogowym posiadającą uprawnienia 

budowlane w specjalności drogowej Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować 

jako minimalne wymaganie Zamawiającego - obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie 

doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej 

należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji. W 

zakresie zadania częściowego nr 2 - Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez 

wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: 

1) w formule zaprojektuj i wykonaj co najmniej dwa zamówienia obejmujące budowę lub 

przebudowę, lub rozbudowę sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 10 km każda 

lub 2. Wykonawca, w okresie ostatnich: 1) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: a) co najmniej 

dwa zamówienia obejmujące budowę lub przebudowę, lub rozbudowę sieci wodociągowej o 

długości nie mniejszej niż 10 km każda, oraz 3) trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: a) co 

najmniej dwa zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy lub 

przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 10 km każda 3. 

dysponuje co najmniej: 1) osobą do projektowania ( posiadająca uprawnienia do 

projektowania) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia do 

projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, wykazując doświadczenie w projektowaniu co najmniej 

dwóch zadań budowy lub przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej o długości nie 

mniejszej niż 10 km każda 2) osobą do projektowania ( posiadająca uprawnienia do 

projektowania) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i 

elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci i instalacji 

elektrycznych i elektroenergetycznych 3) sobą do projektowania (posiadająca uprawnienia do 



projektowania) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 4) osobą do projektowania 

(posiadająca uprawnienia do projektowania) w specjalności drogowej 5) osobą pełniącą 

funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych sanitarnych posiadającego 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba niniejsza 

musi posiadać następujące kwalifikacje: posiadać doświadczenie na stanowisku kierownika 

budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji obejmujących budowę 

lub przebudowę lub rozbudowę kanalizacji wodociągowej o długości nie mniejszej niż 10 km 

każda, zakończonych przed upływem terminu składania ofert. 6) osobą pełniącą funkcję 

kierownika robót w zakresie konstrukcyjno-budowlanej posiadająca uprawnienia w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej 7) osobą pełniącą funkcję kierownika robót w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającego 

uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych posiadająca uprawnienia w specjalności w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane w 

specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 8) 

osobą pełniącą funkcję kierownika robót w zakresie drogowym posiadającą uprawnienia 

budowlane w specjalności drogowej Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować 

jako minimalne wymaganie Zamawiającego - obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie 

doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej 

należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji 

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: 

Nie Informacje dodatkowe:  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego 

mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej. W zakresie zadania częściowego nr 1 - Zamawiający uzna warunek za spełniony 

poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

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

wykonał: 1) w formule zaprojektuj i wykonaj co najmniej dwa zamówienia obejmujące 

budowę lub przebudowę, lub rozbudowę sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 5 

km każda, w tym a) co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę co najmniej 2 

sieciowych przepompowni ścieków 2) w formule zaprojektuj i wykonaj co najmniej jedno 

zamówienie obejmujące instalację fotowoltaiczną o mocy co najmniej 20 kW.3) w formule 

zaprojektuj i wykonaj co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie przyłączy 

kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 3 km lub 2. Wykonawca, w okresie ostatnich: 1) 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie wykonał: a) co najmniej dwa zamówienia obejmujące budowę lub 

przebudowę, lub rozbudowę sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 5 km każda, w 

tym - co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę co najmniej 2 sieciowych 

przepompowni ścieków 2) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie 

obejmujące instalację fotowoltaiczną o mocy co najmniej 20 kW3) pięciu lat przed upływem 

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

wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie przyłączy kanalizacji 

sanitarnej o długości co najmniej 3 km oraz 4) trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: a) co 



najmniej dwa zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy lub 

przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 5 km każda w 

tym: - co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę co najmniej 2 sieciowych 

przepompowni ścieków b) co najmniej jednego zamówienia w zakresie wykonania 

dokumentacji projektowej obejmującej instalację fotowoltaiczną o mocy co najmniej 20 kWc) 

co najmniej jedno zamówienie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej obejmujące 

wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 3 km 3. dysponuje co 

najmniej: 1) osobą do projektowania ( posiadająca uprawnienia do projektowania) w 

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

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia do projektowania w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, wykazując doświadczenie w projektowaniu co najmniej dwóch zadań 

budowy lub przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 5 

km każda 2) osobą do projektowania ( posiadająca uprawnienia do projektowania) w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych 

posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i 

elektroenergetycznych 3) osobą do projektowania (posiadająca uprawnienia do 

projektowania) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 4) osobą do projektowania 

(posiadająca uprawnienia do projektowania) w specjalności drogowej 5) osobą pełniącą 

funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych sanitarnych posiadającego 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba niniejsza 

musi posiadać następujące kwalifikacje: posiadać doświadczenie na stanowisku kierownika 

budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji obejmujących budowę 

lub przebudowę lub rozbudowę kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 5 km 

każda, zakończonych przed upływem terminu składania ofert. 6) osobą pełniącą funkcję 

kierownika robót w zakresie konstrukcyjno-budowlanej posiadająca uprawnienia w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej 7) osobą pełniącą funkcję kierownika robót w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającego 

uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych posiadająca uprawnienia w specjalności w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane w 

specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 8) 

osobą pełniącą funkcję kierownika robót w zakresie drogowym posiadającą uprawnienia 

budowlane w specjalności drogowej Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować 

jako minimalne wymaganie Zamawiającego - obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie 

doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej 

należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji. W 

zakresie zadania częściowego nr 2 - Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez 

wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: 

1) w formule zaprojektuj i wykonaj co najmniej dwa zamówienia obejmujące budowę lub 

przebudowę, lub rozbudowę sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 10 km każda 

lub 2. Wykonawca, w okresie ostatnich: 1) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: a) co najmniej 

dwa zamówienia obejmujące budowę lub przebudowę, lub rozbudowę sieci wodociągowej o 

długości nie mniejszej niż 10 km każda, oraz 3) trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: a) co 



najmniej dwa zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy lub 

przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 10 km każda 3. 

dysponuje co najmniej: 1) osobą do projektowania ( posiadająca uprawnienia do 

projektowania) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia do 

projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, wykazując doświadczenie w projektowaniu co najmniej 

dwóch zadań budowy lub przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej o długości nie 

mniejszej niż 10 km każda 2) osobą do projektowania ( posiadająca uprawnienia do 

projektowania) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i 

elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci i instalacji 

elektrycznych i elektroenergetycznych 3) sobą do projektowania (posiadająca uprawnienia do 

projektowania) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 4) osobą do projektowania 

(posiadająca uprawnienia do projektowania) w specjalności drogowej 5) osobą pełniącą 

funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych sanitarnych posiadającego 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba niniejsza 

musi posiadać następujące kwalifikacje: posiadać doświadczenie na stanowisku kierownika 

budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji obejmujących budowę 

lub przebudowę lub rozbudowę kanalizacji wodociągowej o długości nie mniejszej niż 10 km 

każda, zakończonych przed upływem terminu składania ofert. 6) osobą pełniącą funkcję 

kierownika robót w zakresie konstrukcyjno-budowlanej posiadająca uprawnienia w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej 7) osobą pełniącą funkcję kierownika robót w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającego 

uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych posiadająca uprawnienia w specjalności w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane w 

specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 8) 

osobą pełniącą funkcję kierownika robót w zakresie drogowym posiadającą uprawnienia 

budowlane w specjalności drogowej Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować 

jako minimalne wymaganie Zamawiającego - obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie 

doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej 

należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji 

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: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2017-08-28, godzina: 10:00, 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  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2017-09-01, godzina: 10:00, 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  
 


