
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie” w formule zaprojektuj i wybuduj II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻARNÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647842

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Opoczyńska 5

1.4.2.) Miejscowość: Żarnów

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-330

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zarnow.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zarnow.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00148758/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą: 
Data do

Po zmianie: 
Okres realizacji - miesiące

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą: 
2023-11-23

Po zmianie: 

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
24

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ustawy Pzp, dotyczące:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
Informacje potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wykonywaniem robót) na kwotę: 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów
złotych).
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż: 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony
złotych).
2) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
W zakresie wykonanych robót i usług:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat dla robót i 3 lat dla usług przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Zamawiający dokona oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż
wykonał przynajmniej 2 roboty budowlane zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającą na wykonaniu
rozbudowy/ przebudowy/ budowy oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej jak 5 000 000 zł każda lub o
przepustowości nie mniejszej niż 300m3/d każda z podaniem rodzaju robót, dat i miejsca wykonania, oraz podmiotów na
rzecz których roboty zostały wykonane ,co winien potwierdzić dowodami czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty,
oraz czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
lub
- wykonał co najmniej 2 kompletne projekty budowlano-wykonawcze dotyczące budowy/rozbudowy/ przebudowy
oczyszczalni ścieków, o wartości nie mniejszej jak 60 000 zł brutto każdy lub o przepustowości nie mniejszej niż 300 m3/d
każdy z podaniem przedmiotu, miejsca wykonania usługi, okresu w którym realizowana była usługa oraz podmiotu na rzecz
którego została wykonana, co winien potwierdzić dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie,
i
- wykonał przynajmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbudowy/ przebudowy/ budowy oczyszczalni
ścieków o wartości nie mniejszej jak 4 500 000 zł brutto każda lub o przepustowości nie mniejszej niż 300m3/d każda z
podaniem rodzaju robót, dat i miejsca wykonania, oraz podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane ,co winien
potwierdzić dowodami czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty ,oraz czy zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Przy czym łączna wartość robót budowlanych i usług projektowych to min. 5 000 000,00 zł brutto każda.
Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
1) dysponuje minimum jedną osobą projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na byciu od daty
uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem składania ofert projektantem w branży konstrukcyjno – budowlanej na co
najmniej 2 zadaniach obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy oczyszczalni
ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 300 m3 /d każda;
2) dysponuje minimum jedną osobą projektanta branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym
polegającym na byciu od daty uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem składania ofert projektantem w branży
sanitarnej na co najmniej 2 zadaniach obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy
oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 300 m3 /d każda; 
3) dysponuje minimum jedną osobą projektanta branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na byciu od
daty uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem składania ofert projektantem w branży elektrycznej na co najmniej 1
zadaniu obejmującym wykonanie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków o
przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 300 m3 /d;
4) dysponuje jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
posiadającą określone przepisami Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów
Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (t. j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 1117) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania
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robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Osoba ta musi wykazać
się doświadczeniem zawodowym polegającym na byciu od daty uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem
składania ofert kierownikiem budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na co najmniej 2 inwestycjach
związanych z budową/ przebudową/rozbudową oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qdśr=300 m3/d każda. 
Warunek powyższy jest punktowany.
5) dysponuje jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w branży sanitarnej posiadającą określone
przepisami Prawa Budowlanego (t. j. Dz. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Z 2019r. poz.831) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 1117) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi
wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na byciu od daty uzyskania uprawnień budowlanych przed
terminem składania ofert kierownikiem budowy lub robót w branży sanitarnej na co najmniej 2 zadaniach obejmujących
budowę/ przebudowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qdśr=300 m3/d każda; 
6) dysponuje jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w branży elektrycznej posiadającą określone
przepisami Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) uprawnienia budowlane w specjalności w
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
wraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia
15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. Z 2019 r., poz.
1117) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym
polegającym na byciu od daty uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem składania ofert kierownikiem budowy lub
robót w branży elektrycznej na co najmniej 1 zadaniu obejmującym budowę lub przebudowę oczyszczalni o przepustowości
średniodobowej nie mniejszej niż 300 m3 /d.

Po zmianie: 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ustawy Pzp, dotyczące:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
Informacje potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wykonywaniem robót) na kwotę: 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów
złotych).
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż: 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony
złotych).
2) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
W zakresie wykonanych robót i usług:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat dla robót i 3 lat dla usług przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Zamawiający dokona oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż
wykonał przynajmniej 2 roboty budowlane zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającą na wykonaniu
rozbudowy/ przebudowy/ budowy oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej jak 5 000 000 zł każda lub o
przepustowości nie mniejszej niż 300m3/d każda z podaniem rodzaju robót, dat i miejsca wykonania, oraz podmiotów na
rzecz których roboty zostały wykonane ,co winien potwierdzić dowodami czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty,
oraz czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
lub
- wykonał co najmniej 2 kompletne projekty budowlano-wykonawcze dotyczące budowy/rozbudowy/ przebudowy
oczyszczalni ścieków, o wartości nie mniejszej jak 60 000 zł brutto każdy lub o przepustowości nie mniejszej niż 300 m3/d
każdy z podaniem przedmiotu, miejsca wykonania usługi, okresu w którym realizowana była usługa oraz podmiotu na rzecz
którego została wykonana, co winien potwierdzić dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie,
i
- wykonał przynajmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbudowy/ przebudowy/ budowy oczyszczalni
ścieków o wartości nie mniejszej jak 4 500 000 zł brutto każda lub o przepustowości nie mniejszej niż 300m3/d każda z
podaniem rodzaju robót, dat i miejsca wykonania, oraz podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane ,co winien
potwierdzić dowodami czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty ,oraz czy zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Przy czym łączna wartość robót budowlanych i usług projektowych to min. 5 000 000,00 zł brutto każda.
Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
1) dysponuje minimum jedną osobą projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej posiadającą uprawnienia do
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projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na byciu od daty
uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem składania ofert projektantem w branży konstrukcyjno – budowlanej na co
najmniej 2 zadaniach obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy oczyszczalni
ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 300 m3 /d każda;
2) dysponuje minimum jedną osobą projektanta branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym
polegającym na byciu od daty uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem składania ofert projektantem w branży
sanitarnej na co najmniej 2 zadaniach obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy
oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 300 m3 /d każda; 
3) dysponuje minimum jedną osobą projektanta branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na byciu od
daty uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem składania ofert projektantem w branży elektrycznej na co najmniej 1
zadaniu obejmującym wykonanie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków o
przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 300 m3 /d;
4) dysponuje jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
posiadającą określone przepisami Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów
Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (t. j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 1117) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Osoba ta musi wykazać
się doświadczeniem zawodowym polegającym na byciu od daty uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem
składania ofert kierownikiem budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na co najmniej 2 inwestycjach
związanych z budową/ przebudową/rozbudową oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qdśr=300 m3/d każda. 
Warunek powyższy jest punktowany.
5) dysponuje jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w branży sanitarnej posiadającą określone
przepisami Prawa Budowlanego (t. j. Dz. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Z 2019r. poz.831) uprawnieniabudowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnychwraz z przynależnością do właściwej Izby
Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 1117) lub równoważne odpowiadające im
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na byciu od daty
uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem składania ofert kierownikiem budowy lub robót w branży sanitarnej na co
najmniej 2 zadaniach obejmujących budowę/ przebudowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości min.
Qdśr=300 m3/d każda; 
6) dysponuje jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w branży elektrycznej posiadającą określone
przepisami Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) uprawnienia budowlane w specjalności w
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z przynależnością do
właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 1117) lub równoważne
odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na byciu od
daty uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem składania ofert kierownikiem budowy lub robót w branży
elektrycznej na co najmniej 1 zadaniu obejmującym budowę lub przebudowę oczyszczalni o przepustowości średniodobowej
nie mniejszej niż 300 m3 /d.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-05-24 13:00

Po zmianie: 
2022-06-07 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



Przed zmianą: 
2022-05-24 13:30

Po zmianie: 
2022-06-07 13:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-06-22

Po zmianie: 
2022-07-06

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
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