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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 525919-N-2019 

Data: 18/03/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Stare Miasto-Park Sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 18005407400000, ul. Wierzawice  

874, 37-300  Leżajsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 426 094, e-mail sm-park@sm-

park.pl, faks 172 426 094. 

Adres strony internetowej (url): www.sm-park.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: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, iż: 1. Wykonał budowę, przebudowę lub remont 1 stacji uzdatniania wody 

pracującej na wodach wgłębnych w technologii filtracji ciśnieniowej dwustopniowej o 

wydajności układu co najmniej 20 m3/h , o wartości robót min 1 000 000 zł brutto przy czym 

przedmiot zamówienia musiał obejmować co najmniej roboty budowlano-montażowe, montaż 

układu technologicznego który został zakończony rozruchem technologicznym, wykonanych w 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 
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tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykonał budowę, przebudowę lub remont sieci 

wodociągowej o długości min. 15 km które zostały zakończone w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty. 3. dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą Kierownika Budowy 

posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniła funkcję kierownika budowy, lub 

kierownika robót lub inspektora nadzoru na co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych 

związanych z budową lub przebudową sieci wodociągowych/stacji uzdatniania wody, 4. 

dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą Kierownika robót budowlanych 

posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie, w tym 

pełniła funkcję kierownika budowy, lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na co najmniej 

dwóch zadaniach inwestycyjnych, 5. dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą 

Kierownika robót elektrycznych i AKPiA, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniła 

funkcję kierownika budowy, lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na co najmniej dwóch 

zadaniach inwestycyjnych. 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 
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W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony 

jeżeli Wykonawca wykaże, iż: 1. Wykonał budowę, przebudowę lub remont 1 stacji uzdatniania 

wody pracującej na wodach wgłębnych w technologii filtracji ciśnieniowej dwustopniowej o 

wydajności układu co najmniej 20 m3/h , o wartości robót min 1 000 000 zł brutto przy czym 

przedmiot zamówienia musiał obejmować co najmniej roboty budowlano-montażowe, montaż 

układu technologicznego który został zakończony rozruchem technologicznym, wykonanych w 

okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 

tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykonał budowę, przebudowę lub remont sieci 

wodociągowej o długości min. 15 km które zostały zakończone w okresie ostatnich 7 lat przed 

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

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty. 3. dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą Kierownika Budowy 

posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniła funkcję kierownika budowy, lub 

kierownika robót lub inspektora nadzoru na co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych 

związanych z budową lub przebudową sieci wodociągowych/stacji uzdatniania wody, 4. 

dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą Kierownika robót budowlanych 

posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie, w tym 
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pełniła funkcję kierownika budowy, lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na co najmniej 

dwóch zadaniach inwestycyjnych, 5. dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą 

Kierownika robót elektrycznych i AKPiA, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym pełniła 

funkcję kierownika budowy, lub kierownika robót lub inspektora nadzoru na co najmniej dwóch 

zadaniach inwestycyjnych. 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 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-03, 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> Polski 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-04-16, 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> 

Polski 
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