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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106573 - 2015 data 17.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów, ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 044
6330815, 6330819, fax. 044 6330819.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).



W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przez Wykonawcę budynku
sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Zakładu Gospodarowania Odpadami w
Gotartowie, zgodnie z dokumentami o których mowa w § 1 ust. 2 projektu umowy. 2. Przedmiot
zamówienia, o którym mowa w pkt 1 obejmuje swym zakresem posadowienie przez Wykonawcę
m.in. następujących elementów: 1) budynek administracyjno-socjalny z częścią warsztatową
(roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne); 2) wiata magazynowa B2
(roboty ogólnobudowlane); 3) wiata garażowa B3 (roboty ogólnobudowlane, instalacje
elektryczne); 4) wiata Z1.8a (roboty ogólnobudowlane); 5) budynek sortowni (roboty
ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne); 6) waga najazdowa; 7) zbiornik
ppoż/wód opadowych; 8) myjnia płytowa; 9) myjnia przejazdowa z zamkniętym obiegiem wody;
10) płyta fundamentowa zbiornika paliwa; 11) instalacje sanitarne zewnętrzne; 12) sieci
zewnętrzne NN; 13) stacja transformatorowa wraz z zasilaniem; 14) drogi, zjazdy, utwardzenia,
ogrodzenie terenu; 15) szlaban, 2 kpl.; 16) zieleń izolacyjna. 3. Zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę: 1) przeprowadzenie procedur odbiorowych i
uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wynikających z przepisów prawa, w tym stanowisk
ppoż i sanepidu. 2) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 3) dostarczenie w dniu odbioru
końcowego następujących dokumentów w wersji papierowej w języku polskim oraz w wersji
elektronicznej (tam gdzie wskazano): a) dziennika budowy; b) dokumentacji powykonawczej,
uwzględniającej inwentaryzację geodezyjną w ilości 2 szt. w wersji papierowej oraz 2 szt. w
wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF; c) gwarancji na zastosowane urządzenia i
wykonane prace, których warunki będą odpowiadać co najmniej zapisom dotyczącym warunków
gwarancji określonych w umowie; d) protokołów z pomiarów ochrony przeciwporażeniowej oraz
rezystancji izolacji; e) projekt powykonawczy wykonanych instalacji w ilości 2 szt. w wersji
papierowej oraz 2 szt. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF; f) atestów,
certyfikatów na użyte materiały; g) aprobat technicznych; h) deklaracji zgodności z PN; i)
instrukcji eksploatacji i konserwacji dla zainstalowanych instalacji i urządzeń w ilości 2 szt. w
wersji papierowej oraz 2 szt. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF; j) instrukcji
obsługi dla zainstalowanych instalacji i urządzeń w ilości 2 szt. w wersji papierowej oraz 2 szt. w

wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF; k) wykazu zainstalowanych elementów i
urządzeń w ilości 1 szt. w wersji papierowej oraz 1 szt. w wersji elektronicznej na płycie CD w
formacie PDF; l) licencji, deklaracji zgodności CE, m) dokumentów odbiorowych, tj. stanowisko
ppoż, sanepidu. n) protokołu szkolenia pracowników w zakresie obsługi konserwacji i eksploatacji
zastosowanych urządzeń w ramach budowy Zakładu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania
Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Julków, gm. Skierniewice.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentach projektowych, które są
załącznikami do SIWZ. UWAGI 1) Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać
wizji lokalnej terenu wykonania przedmiotu zamówienia, by prawidłowo przygotować i złożyć
ofertę. 2) Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją, o
której mowa w §1 ust. 2 projektu umowy w celu uwzględnienia w złożonej ofercie wszystkich
niezbędnych prac do prawidłowego i całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze


sztuką budowlaną, posiadaną wiedzą i umiejętnościami..
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przez Wykonawcę
budynku sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Zakładu Gospodarowania
Odpadami w Gotartowie, zgodnie z dokumentami o których mowa w § 1 ust. 2 projektu umowy.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 obejmuje swym zakresem posadowienie przez
Wykonawcę m.in. następujących elementów: 1) budynek administracyjno-socjalny z częścią
warsztatową (roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne); 2) wiata
magazynowa B2 (roboty ogólnobudowlane); 3) wiata garażowa B3 (roboty ogólnobudowlane,
instalacje elektryczne); 4) wiata Z1.8a (roboty ogólnobudowlane); 5) budynek sortowni (roboty
ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne); 6) waga najazdowa; 7) zbiornik
ppoż/wód opadowych; 8) myjnia płytowa; 9) myjnia przejazdowa z zamkniętym obiegiem wody;
10) płyta fundamentowa zbiornika paliwa; 11) instalacje sanitarne zewnętrzne; 12) sieci
zewnętrzne NN; 13) stacja transformatorowa wraz z zasilaniem; 14) drogi, zjazdy, utwardzenia,
ogrodzenie terenu; 15) szlaban, 2 kpl.; 16) zieleń izolacyjna. 3. Zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę: 1) przeprowadzenie procedur odbiorowych i
uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wynikających z przepisów prawa, w tym stanowisk
ppoż i sanepidu. 2) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 3) dostarczenie w dniu odbioru
końcowego następujących dokumentów w wersji papierowej w języku polskim oraz w wersji
elektronicznej (tam gdzie wskazano): a) dziennika budowy; b) dokumentacji powykonawczej,
uwzględniającej inwentaryzację geodezyjną w ilości 2 szt. w wersji papierowej oraz 2 szt. w
wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF; c) gwarancji na zastosowane urządzenia i
wykonane prace, których warunki będą odpowiadać co najmniej zapisom dotyczącym warunków
gwarancji określonych w umowie; d) protokołów z pomiarów ochrony przeciwporażeniowej oraz
rezystancji izolacji; e) projekt powykonawczy wykonanych instalacji w ilości 2 szt. w wersji
papierowej oraz 2 szt. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF; f) atestów,
certyfikatów na użyte materiały; g) aprobat technicznych; h) deklaracji zgodności z PN; i)
instrukcji eksploatacji i konserwacji dla zainstalowanych instalacji i urządzeń w ilości 2 szt. w
wersji papierowej oraz 2 szt. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF; j) instrukcji
obsługi dla zainstalowanych instalacji i urządzeń w ilości 2 szt. w wersji papierowej oraz 2 szt. w
wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF; k) wykazu zainstalowanych elementów i
urządzeń w ilości 1 szt. w wersji papierowej oraz 1 szt. w wersji elektronicznej na płycie CD w
formacie PDF; l) licencji, deklaracji zgodności CE, m) dokumentów odbiorowych, tj. stanowisko
ppoż, sanepidu. n) protokołu szkolenia pracowników w zakresie obsługi konserwacji i eksploatacji
zastosowanych urządzeń w ramach budowy Zakładu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania

Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Julków, gm. Skierniewice.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentach projektowych, które są
załącznikami do SIWZ. UWAGI 1) Zaleca się, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał
wizji lokalnej terenu wykonania przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego przygotowania i
złożenia oferty. 2) Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z
dokumentacją, o której mowa w §1 ust. 2 projektu umowy w celu uwzględnienia w złożonej
ofercie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego i całkowitego wykonania przedmiotu
zamówienia, zgodnie ze sztuką budowlaną, posiadaną wiedzą i umiejętnościami..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).



W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty
budowlane, których przedmiotem była budowa hali sortowni odpadów lub hala produkcyjna
(Zamawiający nie dopuszcza wykazaniem się przez Wykonawcę halą magazynową) wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, poświadczonych pozytywnymi referencjami inwestorów, o wartości
minimum 10 000 000,00 zł netto dla każdej roboty budowlanej; Wykonawca na spełnienie
powyższego warunku przedstawi wykaz wykonanych robót wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców poświadczonych pozytywnymi referencjami inwestorów.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
wykonawca spełnia/ nie spełnia poszczególne warunki i będzie oparta na informacjach zawartych



w dokumentach złożonych przez wykonawcę..
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie
roboty budowlane, których przedmiotem była budowa hali sortowni odpadów lub hali
produkcyjnej lub hali produkcyjno-magazynowej (Zamawiający nie dopuszcza wykazaniem się
przez Wykonawcę halą magazynową) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, poświadczonych
pozytywnymi referencjami inwestorów, o wartości minimum 10 000 000,00 zł netto dla każdej
roboty budowlanej; Wykonawca na spełnienie powyższego warunku przedstawi wykaz
wykonanych robót wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
poświadczonych pozytywnymi referencjami inwestorów. 2. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia/ nie spełnia poszczególne
warunki i będzie oparta na informacjach zawartych w dokumentach złożonych przez
wykonawcę..



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).



W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże dysponowanie w trakcie wykonywania zamówienia następującym potencjałem
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do realizacji zadania, tj.: a) Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz następujące doświadczenie i
kwalifikacje: - minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika
robót w robotach konstrukcyjno-budowlanych, w tym przy minimum 1 zadaniu polegającym na
wybudowaniu hali sortowni odpadów lub hala produkcyjna (Zamawiający nie dopuszcza

wykazaniem się przez Wykonawcę halą magazynową). b) Kierownik robót drogowych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa
oraz następujące doświadczenie i kwalifikacje: - minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku
Kierownika budowy lub kierownika robót w robotach drogowych. c) Kierownik robót sieciowych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz następujące doświadczenie i kwalifikacje: - minimum 5 lat
doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robót w robotach sieciowych. d)
Kierownik robót elektrycznych - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących
przepisów prawa oraz następujące doświadczenie i kwalifikacje: - minimum 5 lat doświadczenia
na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robót w robotach elektrycznych. Wykonawca
na spełnienie powyższego warunku przedstawi: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
te osoby czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. 2. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca
spełnia/ nie spełnia poszczególne warunki i będzie oparta na informacjach zawartych w


dokumentach złożonych przez wykonawcę..
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże dysponowanie w trakcie wykonywania zamówienia następującym
potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do realizacji zadania, tj.: a) Kierownik
budowy - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz następujące
doświadczenie i kwalifikacje: - minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy
lub kierownika robót w robotach konstrukcyjno-budowlanych, w tym przy minimum 1 zadaniu
polegającym na wybudowaniu hali sortowni odpadów lub hali produkcyjnej lub hali produkcyjnomagazynowej (Zamawiający nie dopuszcza wykazaniem się przez Wykonawcę halą
magazynową). b) Kierownik robót drogowych - posiadający uprawnienia budowlane w
specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz następujące doświadczenie i
kwalifikacje: - minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika
robót w robotach drogowych. c) Kierownik robót sieciowych - posiadający uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa
oraz następujące doświadczenie i kwalifikacje: - minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku
Kierownika budowy lub kierownika robót w robotach sieciowych. d) Kierownik robót elektrycznych
- posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
następujące doświadczenie i kwalifikacje: - minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku

Kierownika budowy lub kierownika robót w robotach elektrycznych. Wykonawca na spełnienie
powyższego warunku przedstawi: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby
czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. 2. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia/ nie
spełnia poszczególne warunki i będzie oparta na informacjach zawartych w dokumentach
złożonych przez wykonawcę..

