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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371488-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Jodłowa: Roboty inżynieryjne i budowlane
2018/S 162-371488

Gmina Jodłowa, Jodłowa 1A, Osoba do kontaktów: Dorota Krzyżak, Elżbieta Stanula, Jodłowa 39-225,
Polska. Tel.:  +48 14-6302004/14-6302016. Faks:  +48 14-6302002. E-mail: przetargi.gmina@jodlowa.eu

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.8.2018, 2018/S 161-369291)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45220000, 45100000, 45110000, 45200000, 45230000, 45260000, 45300000, 45310000, 45320000, 45330000,
45340000, 45350000, 45400000, 45410000, 45420000, 45430000, 45440000, 45450000, 45231300, 45111200,
45233000, 77000000
Roboty inżynieryjne i budowlane
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk
i kolei; wyrównywanie terenu
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty izolacyjne
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
Instalacje mechaniczne
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Tynkowanie
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty malarskie i szklarskie
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
(...)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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5.2.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują należyte
wykonanie, tj. zakończenie na podstawie protokołu odbioru końcowego lub częściowego w okresie ostatnich 5 lat, przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
a. jednej (1) roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na budowie lub rozbudowie lub

przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 300 m3/d w technologii SBR oraz
b. jednej (1) roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na budowie lub rozbudowie lub
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości sieci co najmniej 10 km,
Uwaga. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony
w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami niezbędnymi do
funkcjonowania obiektu, a Inwestor uzyskał ostateczną zgodę na użytkowanie.
5.2.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu
zamówienia tj.:
a. osobą posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa oczyszczania ścieków
Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji technologa oczyszczania ścieków posiadała:
Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji technologa oczyszczania ścieków.
Pełniła funkcję technologa oczyszczania ścieków na co najmniej jednej (1) robocie budowlanej polegającej na budowie
lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 550m3/d w technologii SBR dla
której został przeprowadzony rozruch technologiczny
b. osobą posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji Kierownika budowy w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.
Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy:
Posiadała co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych,
Pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru na co najmniej jednej (1) robocie budowlanej, polegającej
na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości sieci co najmniej 10 km oraz
pięciu (5) przepompowni ścieków.
Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza aby funkcja technologa oczyszczania ścieków i kierownika budowy w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych była pełniona przez tą samą osobę.
Uwaga 2: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust.
1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65 ze
zm.).
Uwaga 3: Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony
w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami (niezbędnymi do
funkcjonowania obiektu), a Inwestor uzyskał ostateczną zgodę na użytkowanie.
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Uwaga 4. Kluczowy personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia
zobowiązań zespołu projektowego i realizacji robót budowlanych i winien być traktowany, jako minimalne wymogi
Zamawiającego dla udziału w postępowaniu przetargowym
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
(...)
Minimalny poziom ewentualnych wymaganych standardów:
5.2.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują należyte
wykonanie, tj. zakończenie na podstawie protokołu odbioru końcowego lub częściowego w okresie ostatnich 5 lat, przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
a. jednej (1) ukończonej roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na budowie lub

rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 300 m3/d w technologii SBR; oraz
b. jednej (1) ukończonej roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na budowie lub
rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości sieci co najmniej 10 km,
Uwaga. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony
w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami niezbędnymi do
funkcjonowania obiektu, a Inwestor uzyskał ostateczną zgodę na użytkowanie.
5.2.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu
zamówienia tj.:
a. osobą posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji technologa oczyszczania ścieków
Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji technologa oczyszczania ścieków posiadała:
Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji technologa oczyszczania ścieków.
Pełniła funkcję technologa oczyszczania ścieków na co najmniej jednej (1) ukończonej robocie budowlanej polegającej

na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 550 m3/d w technologii
SBR dla której został przeprowadzony rozruch technologiczny;
b. osobą posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji kierownika budowy w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.
Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy:
Posiadała co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.
Pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru na co najmniej jednej (1) ukończonej robocie budowlanej,
polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości sieci co najmniej
10 km oraz pięciu (5) przepompowni ścieków.
Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza aby funkcja technologa oczyszczania ścieków i kierownika budowy w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych była pełniona przez tą samą osobę.
Uwaga 2: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust.
1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016, poz. 65 ze
zm.).
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Uwaga 3: Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony
w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami (niezbędnymi do
funkcjonowania obiektu), a Inwestor uzyskał ostateczną zgodę na użytkowanie.
Uwaga 4. Kluczowy personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia
zobowiązań zespołu projektowego i realizacji robót budowlanych i winien być traktowany, jako minimalne wymogi
Zamawiającego dla udziału w postępowaniu przetargowym.


