
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK „Orli Staw”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250810478

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Świętego Józefa 5

1.4.2.) Miejscowość: Kalisz

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@czystemiasto.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czystemiasto.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4
pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00004315/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-04 15:00

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00329772/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

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

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

Przed zmianą: 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa następujące warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał należycie, w szczególności zgodnie z
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przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na realizacji zbiornika żelbetowego, zagłębionego
co najmniej 3,5m poniżej powierzchni terenu, o minimalnej objętości 500 m3;
2) wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedną dostawę – dostarczył jeden system oczyszczania ścieków (pochodzących ze
składowiska odpadów komunalnych) w technologii odwróconej osmozy pracującej w oparciu o
moduły dyskowo-rurowe o wydajności co najmniej średnio 35m3/dobę w ramach
budowy/rozbudowy/modernizacji instalacji oczyszczania ścieków, gdzie ścieki po oczyszczeniu
w ww. systemie osiągają parametry jakościowe pozwalające na odprowadzenie do natury i jest
to potwierdzone przez autoryzowane laboratorium analiz środowiskowych;
3) wykonawca skieruje do realizacji zamówienia technologa, który zaprojektował, nadzorował
wykonanie oraz uruchomił dostarczony w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert co najmniej jeden system oczyszczania ścieków (pochodzących ze składowiska
odpadów komunalnych) w technologii odwróconej osmozy pracującej w oparciu o moduły
dyskowo-rurowe o wydajności co najmniej średnio 35m3/dobę w ramach
budowy/rozbudowy/modernizacji instalacji oczyszczania ścieków, gdzie ścieki po oczyszczeniu
w ww. systemie osiągają parametry jakościowe pozwalające na odprowadzenie do natury i jest
to potwierdzone przez autoryzowane laboratorium analiz środowiskowych.

Zamawiający uznaje za wystarczające wskazanie w odpowiednich wykazach, o których mowa w
pkt II.9.2) SWZ tylko takich robót budowlanych, dostaw i osób, które potwierdzą spełnianie
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. 

W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawca może
polegać na zdolnościach podmiotu trzeciego (podmiot udostępniający zasoby/podmiot trzeci),
przy czym zamawiający zastrzega obowiązek wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań,
tj. zaprojektowania i wykonania systemu oczyszczania ścieków, przeprowadzenia rozruchów i
nadzorowania prób eksploatacyjnych, i tym samym wyłącza się możliwość polegania przez
wykonawcę na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotu udostępniającego zasoby w
zakresie potwierdzenia spełnienia warunku udziału o którym mowa w pkt II.7.2) i 3) SWZ.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te
zdolności są wymagane.

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dla
podmiotu udostępniającego zasoby.

Po zmianie: 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa następujące warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał należycie, w szczególności zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na realizacji zbiornika żelbetowego, zagłębionego
co najmniej 3,5m poniżej powierzchni terenu, o minimalnej objętości 500 m3;
2) wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedną dostawę – dostarczył jeden system oczyszczania ścieków (pochodzących ze
składowiska odpadów komunalnych) w technologii odwróconej osmozy pracującej w oparciu o
moduły dyskowo-rurowe o wydajności co najmniej średnio 35m3/dobę w ramach
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budowy/rozbudowy/modernizacji instalacji oczyszczania ścieków, gdzie ścieki po oczyszczeniu
w ww. systemie osiągają parametry jakościowe pozwalające na odprowadzenie do natury i jest
to potwierdzone przez autoryzowane laboratorium analiz środowiskowych;
3) wykonawca skieruje do realizacji zamówienia technologa, który zaprojektował, nadzorował
wykonanie oraz uruchomił dostarczony w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert co najmniej jeden system oczyszczania ścieków (pochodzących ze składowiska
odpadów komunalnych) w technologii odwróconej osmozy pracującej w oparciu o moduły
dyskowo-rurowe o wydajności co najmniej średnio 35m3/dobę w ramach
budowy/rozbudowy/modernizacji instalacji oczyszczania ścieków, gdzie ścieki po oczyszczeniu
w ww. systemie osiągają parametry jakościowe pozwalające na odprowadzenie do natury i jest
to potwierdzone przez autoryzowane laboratorium analiz środowiskowych.

Zamawiający uznaje za wystarczające wskazanie w odpowiednich wykazach, o których mowa w
pkt II.9.2) SWZ tylko takich robót budowlanych, dostaw i osób, które potwierdzą spełnianie
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. 

W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawca może
polegać na zdolnościach podmiotu trzeciego (podmiot udostępniający zasoby/podmiot trzeci),
przy czym zamawiający zastrzega obowiązek wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań,
tj. wykonania projektu technologicznego oraz dostarczenia i wykonania systemu oczyszczania
ścieków, przeprowadzenia rozruchów i nadzorowania prób eksploatacyjnych, i tym samym
wyłącza się możliwość polegania przez wykonawcę na zdolnościach technicznych i
zawodowych podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie potwierdzenia spełnienia warunku
udziału o którym mowa w pkt II.7.2) i 3) SWZ.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te
zdolności są wymagane.

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dla
podmiotu udostępniającego zasoby.

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: 
2022-01-10 12:00

Po zmianie: 
2022-01-13 12:00

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

Przed zmianą: 
2022-01-10 12:15

Po zmianie: 
2022-01-13 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
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Przed zmianą: 
2022-02-08

Po zmianie: 
2022-02-11
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