
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa podkwatery III.2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: "ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
RUDNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280320880

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rudno 17

1.4.2.) Miejscowość: Rudno

1.4.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.7.) Numer telefonu: 896441244

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zuokrudno.pl

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

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00276376/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-19 12:48

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00261960/01

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: 
INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
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18.1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu kwatery składowej
o powierzchni uszczelnienia kwatery min. 0,5ha i wykonaniu robót ziemnych o kubaturze min 15
000 m3. przy realizacji kwatery składowania

UWAGA:
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z
art.117 ust.4 ustawy Pzp . Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

18.2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić: 

a) funkcję kierownika budowy (pełniący jednocześnie rolę kierownika robót drogowych), który
posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia – minimalne wymagania:
- posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej b/o w
zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia 
- posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w
bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych przy realizacji kwater składowania 
- prowadził i nadzorował roboty polegające na połączeniu dwóch podkwater z drenażem
podfoliowym i nadfoliowym w jedną kwaterę w technologii tożsamej z przedmiotem zamówienia. 

b) funkcję kierownika robót sanitarnych , który posiada uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej b/o ( sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówieni – minimalne wymagania:
- posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w
bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót sanitarnych w tym polegających na
budowie/przebudowie sieci kanalizacji deszczowej/sanitarnej o dł. minimum 500m

c) kierownik robót branży elektrycznej , który posiada uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności energetycznej b/o w
zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – minimalne wymagania
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności energetycznej,
- posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych z
bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie budowy/przebudowy
obiektów energetycznych
Przez uprawnienia należy rozumieć: w rozumieniu Ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo
Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r poz. 1333 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 209r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz.U. z 2019r poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane orz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o
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zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej ( tj. Dz.U. z 2020r poz. 220)

Po zmianie: 
INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

18.1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu kwatery składowej
o powierzchni uszczelnienia kwatery min. 0,5ha i wykonaniu robót ziemnych o kubaturze min 15
000 m3. przy realizacji kwatery składowania

UWAGA:
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z
art.117 ust.4 ustawy Pzp . Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

18.2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić: 

a) funkcję kierownika budowy , który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia - minimalne wymagania:
- posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej b/o w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia
- posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych 
w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót przy realizacji kwater składowania
-prowadził i nadzorował roboty polegające na połączeniu dwóch podkwater z drenażem
podfoliowym i nadfoliowym w jedną kwaterę w technologii tożsamej z przedmiotem zamówienia".

b) funkcję kierownika robót sanitarnych , który posiada uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej b/o ( sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówieni – minimalne wymagania:
- posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w
bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót sanitarnych w tym polegających na
budowie/przebudowie sieci kanalizacji deszczowej/sanitarnej o dł. minimum 500m

c) kierownik robót branży elektrycznej , który posiada uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności energetycznej b/o w
zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – minimalne wymagania
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności energetycznej,
- posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych z
bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie budowy/przebudowy
obiektów energetycznych
d) funkcję kierownika robót drogowych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia - minimalne wymagania:
-posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej b/o w
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zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia
-posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w
bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych

Przez uprawnienia należy rozumieć: w rozumieniu Ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo
Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r poz. 1333 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 209r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz.U. z 2019r poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane orz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej ( tj. Dz.U. z 2020r poz. 220)

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z wymaganymi funkcjami
kierowników robót.

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: 
2021-11-30 10:00

Po zmianie: 
2021-12-03 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-11-30 10:30

Po zmianie: 
2021-12-03 10:30

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00276376/01 z dnia 2021-11-19

2021-11-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Budowa podkwatery III.2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: "ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH RUDNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280320880
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: Rudno 17
	1.4.2.) Miejscowość: Rudno
	1.4.3.) Kod pocztowy: 14-100
	1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
	1.4.7.) Numer telefonu: 896441244
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zuokrudno.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuokrudno.pl
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
	1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00276376/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-19 12:48

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00261960/01
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



