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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18049-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Roboty budowlane
2019/S 010-018049

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 243-553911)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
390081536
ul. Nowodworska 60
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Muszyńska
Tel.:  +48 768566350
E-mail: przetargi@lpgk.pl 
Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul.
Rzeszotarskiej w Legnicy”
Numer referencyjny: NZP/RPOWD/14/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację sortowni zlokalizowanej w hali technologicznej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą dla istniejącego MBP przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy; w tym:
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— budowę sortowni (hali technologicznej wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej do
przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz opcjonalnie odpadów surowcowych - segregacja i
doczyszczanie),
— budowę boksów na odpady,
— budowę wiaty do magazynowania odpadów surowcowych,
— budowę placów i dróg technologicznych,
— budowę sieci uzbrojenia terenu wraz z budową stacji transformatorowej.
Sortownia odpadów zlokalizowana zostanie w hali stanowiącej obiekt budowlany. Przewiduje się wykonanie hali

stalowej. Całkowita powierzchnia hali wyniesie ok. 3 060 m2.
2. Opis przedmiotu zamówienia określony został w części III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
którego częścią jest Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla Części Technologicznej (Linii sortowniczej).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/01/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 243-553911

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej musi wykazać, że:
A) wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył w
okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie dwie roboty budowlane polegające na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy
z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Prawo
budowlane”) lub przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane) Hali sortowni odpadów
wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych
zmieszanych o wydajności przerobowej co najmniej 25 000 Mg odpadów komunalnych rocznie i wartości
każdego zadania co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto.
Za wykonane 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 oraz dla których
wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub Pozwolenie na Użytkowanie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. Przez łączne spełnienie warunku należy rozumieć
sytuację, w której co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
spełnia w/w warunek w całości, tj. wykaże, iż należycie wykonał obie wymagane przez Zamawiającego
roboty. Zamawiający nie dopuszcza „sumowania” doświadczenia zawodowego kilku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu.
B) dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem zgodnie z zapisami pkt VI.1.3B) IDW w celu
obsadzenia następujących stanowisk:
a) Przedstawiciel Wykonawcy,
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b) Kierownik Budowy,
c) Kierownik robót sanitarnych,
d) Kierownik robót elektrycznych,
e) Specjalista ds. rozliczeń,
f) Kierownik montażu linii technologicznej sortowni,
g) Projektant technologii dla linii technologicznej sortowni.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza sytuację, aby jedna Osoba pełniła więcej niż jedną wskazaną powyżej funkcję,
jeżeli Osoba ta spełni wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego dla poszczególnych funkcji.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu szczegółowe wymagania w odniesieniu
do wyżej wymienionych osób ujęto w pozycji „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” a
pozostałe wymogi w pkt VI.1.3B) IDW (Część I SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.
Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia według Załącznika nr 5 do IDW.
Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów w
zakresie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 (zdolności techniczne lub zawodowe) dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Powinno być:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej musi wykazać, że:
A) wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie dwie roboty budowlane polegające na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z
dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub przebudowie (w rozumieniu art.
3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane) Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii
technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych, przy czym:
1) w ramach pierwszej roboty budowlanej winna to być linia technologiczna przetwarzania odpadów
komunalnych zmieszanych o wydajności przerobowej co najmniej 25 000 Mg odpadów komunalnych rocznie,
2) w ramach drugiej roboty budowlanej winna to być linia technologiczna przetwarzania odpadów komunalnych
zmieszanych lub z selektywnej zbiórki o wydajności przerobowej co najmniej 10 000 Mg odpadów komunalnych
rocznie.
Za wykonane 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 oraz dla których
wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub Pozwolenie na Użytkowanie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie. Przez łączne spełnienie warunku należy rozumieć
sytuację, w której co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
spełnia w/w warunek w całości, tj. wykaże, iż należycie wykonał obie wymagane przez Zamawiającego
roboty. Zamawiający nie dopuszcza „sumowania” doświadczenia zawodowego kilku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu.
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B) dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem zgodnie z zapisami pkt VI.1.3B) IDW w celu
obsadzenia następujących stanowisk:
a) Przedstawiciel Wykonawcy,
b) Kierownik Budowy,
c) Kierownik robót sanitarnych,
d) Kierownik robót elektrycznych,
e) Specjalista ds. rozliczeń,
f) Kierownik montażu linii technologicznej sortowni,
g) Projektant technologii dla linii technologicznej sortowni.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza sytuację, aby jedna Osoba pełniła więcej niż jedną wskazaną powyżej funkcję,
jeżeli Osoba ta spełni wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego dla poszczególnych funkcji.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu szczegółowe wymagania w odniesieniu
do wyżej wymienionych osób ujęto w pozycji „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” a
pozostałe wymogi w pkt VI.1.3B) IDW (Część I SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie.
Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia według Załącznika nr 5 do IDW.
Zgodnie z art. 22a ust. 4 Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów w
zakresie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
Ad. B)a): doświadczenie zawodowe(*1) w pełnieniu funkcji Kierownika Kontraktu/ Kierownika Projektu/
Inżyniera Rezydenta/ Przedstawiciela Wykonawcy w ramach zarządzania budową w zakresie organizacyjnym,
administracyjnym, finansowym i prawnym na min. 1 inwestycji budowlanej:
— polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem
i uruchomieniem linii technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych lub surowcowych o
wydajności przerobowej co najmniej 25 000 Mg odpadów komunalnych rocznie oraz
— realizowanej w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne.
Ad. B)b):
— uprawnienia budowlane (*2) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami
Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane (PB) i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które
mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji,
— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (*1) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
w wyżej wskazanej specjalności, w tym przy minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie,
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przebudowie lub rozbudowie Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii
technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych lub surowcowych.
Ad. B)c):
— uprawnienia budowlane (*2) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału
2 ustawy PB i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z
wykonywaniem w/w funkcji,
— minimum 3 lata doświadczenia zawodowego (*1) na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej
wskazanej specjalności, w tym przy minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie
lub rozbudowie Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej
przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych lub surowcowych.
Ad. B)d):
— uprawnienia budowlane (*2) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wpis na listę
członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy PB i ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji,
— minimum 3 lata doświadczenia zawodowego (*1) na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej
wskazanej specjalności, w tym przy minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie
lub rozbudowie Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej
przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych lub surowcowych oraz minimum na jednej robocie
budowlanej polegającej na wykonaniu kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn.
Ad. B)e):
— wykształcenie wyższe techniczne,
— doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z rozliczaniem robót budowlano-montażowych, w tym
rozliczenie co najmniej jednego kontraktu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Ad. B)f):
— wykształcenie wyższe techniczne,
— doświadczenie zawodowe w kierowaniu montażem minimum jednej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych o wydajności przerobowej nie mniejszej niż 25 000 Mg odpadów komunalnych rocznie, która
była wyposażona co najmniej w urządzenie do rozrywania worków, układ separatorów optycznych, separator
balistyczny oraz prasę kanałową.
Ad. B)g):
— wykształcenie wyższe techniczne,
— doświadczenie zawodowe w zaprojektowaniu minimum jednej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych o wydajności przerobowej nie mniejszej niż 25.000 Mg odpadów komunalnych rocznie, która
była wyposażona co najmniej w urządzenie do rozrywania worków, układ separatorów optycznych oraz prasę
kanałową.
Powinno być:
Ad. B)a): doświadczenie zawodowe (*1) w pełnieniu funkcji Kierownika Kontraktu/Kierownika Projektu/
Inżyniera Rezydenta/Przedstawiciela Wykonawcy w ramach zarządzania budową w zakresie organizacyjnym,
administracyjnym, finansowym i prawnym na min. 1 inwestycji budowlanej realizowanej w oparciu o Warunki
Kontraktowe FIDIC lub równoważne.
Ad. B)b):
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— uprawnienia budowlane (*2) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami
Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane (PB) i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które
mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji,
— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (*1) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
w wyżej wskazanej specjalności, w tym przy minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie,
przebudowie lub rozbudowie Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii
technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych lub surowcowych.
Ad. B)c):
— uprawnienia budowlane (*2) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału
2 ustawy PB i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z
wykonywaniem ww. funkcji,
— minimum 3 lata doświadczenia zawodowego (*1) na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej
wskazanej specjalności, w tym przy minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie
lub rozbudowie Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej
przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych lub surowcowych.
Ad. B)d):
— uprawnienia budowlane (*2) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wpis na listę
członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy PB i ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji,
— minimum 3 lata doświadczenia zawodowego (*1) na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej
wskazanej specjalności, w tym przy minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie
lub rozbudowie Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej
przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych lub surowcowych oraz minimum na jednej robocie
budowlanej polegającej na wykonaniu kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn.
Ad. B)e):
— wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
— doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z rozliczaniem robót budowlano-montażowych.
Ad. B)f):
— wykształcenie wyższe techniczne,
— doświadczenie zawodowe w kierowaniu montażem minimum jednej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych o wydajności przerobowej nie mniejszej niż 25 000 Mg odpadów komunalnych rocznie.
Ad. B)g):
— wykształcenie wyższe techniczne,
— doświadczenie zawodowe w zaprojektowaniu minimum jednej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych o wydajności przerobowej nie mniejszej niż 25 000 Mg odpadów komunalnych rocznie.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 24/01/2019
Czas lokalny: 09:00
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Powinno być:
Data: 28/01/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 24/03/2019
Powinno być:
Data: 28/03/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/01/2019
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 28/01/2019
Czas lokalny: 09:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


