
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa tranzytu wodociągowego Czerwonków - Księże Pole wraz z przebudową sieci wodociągowej w Księżym Polu oraz

modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Suchej Psinie w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baborów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412817

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ratuszowa 2a

1.4.2.) Miejscowość: Baborów

1.4.3.) Kod pocztowy: 48-120

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: 774036920

1.4.8.) Numer faksu: 774036928

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@baborow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.baborow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00172181/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-23 13:23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00153093/01

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: 
CZĘŚĆ I – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sucha Psina w formule zaprojektuj i wybuduj
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) Zdolności techniczna lub zawodowa: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, związane z budową, przebudową, remontem lub
modernizacją stacji uzdatniania wody na kwotę co najmniej 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)
każda. 
Zamawiający uzna, iż warunek powyższy zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że wykonał powyższe
roboty budowlane w ramach oddzielnych umów na wykonanie tych robót. Zamawiający przez zamówienie rozumie jedną
umowę. Przebudowę, budowę lub remont należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r
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Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 
− zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie 
− zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. 
b dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi
poniższe wymagania:
- Projektant branży sanitarnej – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
- Kierownik budowy – posiadający: − uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej (branża sanitarna) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia
- Kierownik robót branży elektrycznej - posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
- Kierownik robót branży budowlanej – posiadający: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie części
konstrukcyjno- budowlanej, 

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje
wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia 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 Prawo Budowlane
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2020 r. Poz. 220).

CZĘŚĆ II – Budowa tranzytu wodociągowego Czerwonków- Księże Pole wraz z przebudową sieci wodociągowej z
przyłączami we wsi Księże Pole w formule zaprojektuj i wybuduj

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową, przebudową lub remontem sieci
wodociągowej na kwotę co najmniej 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto każda. 
Przebudowę, budowę lub remont należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) 
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
− zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
− zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. 

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi
poniższe wymagania: 
Projektant branży sanitarnej – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
zgodnym z przedmiotem zamówienia.
Kierownik budowy – posiadający − uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej ( branża sanitarna) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
Kierownik robót branży drogowej posiadający uprawniania budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje
wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. 
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia 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 Prawo Budowlane
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2020 r. Poz. 220).
3 W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający
przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w
którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni
kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
4 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
5 Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00172181/01 z dnia 2022-05-23

2022-05-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

Po zmianie: 
CZĘŚĆ I – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sucha Psina w formule zaprojektuj i wybuduj
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) Zdolności techniczna lub zawodowa: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, związane z budową, przebudową, remontem lub
modernizacją stacji uzdatniania wody na kwotę co najmniej 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)
każda. 
Zamawiający uzna, iż warunek powyższy zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że wykonał powyższe
roboty budowlane w ramach oddzielnych umów na wykonanie tych robót. Zamawiający przez zamówienie rozumie jedną
umowę. Przebudowę, budowę lub remont należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 
− zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie 
− zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. 
b dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi
poniższe wymagania:
- Projektant branży sanitarnej – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
- Kierownik budowy – posiadający: − uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej (branża sanitarna) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia
- Kierownik robót branży elektrycznej - posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
- Kierownik robót branży budowlanej – posiadający: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie części
konstrukcyjno- budowlanej, 

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje
wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia 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 Prawo Budowlane
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2020 r. Poz. 220).

CZĘŚĆ II – Budowa tranzytu wodociągowego Czerwonków- Księże Pole wraz z przebudową sieci wodociągowej z
przyłączami we wsi Księże Pole w formule zaprojektuj i wybuduj

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub/i, przebudową lub/i remontem
sieci wodociągowej lub/i sieci kanalizacyjnej na kwotę co najmniej 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych i
00/100) brutto każda.
Przebudowę, budowę lub remont należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) 
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
− zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
− zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. 

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi
poniższe wymagania: 
Projektant branży sanitarnej – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
zgodnym z przedmiotem zamówienia.
Kierownik budowy – posiadający − uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej ( branża sanitarna) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
Kierownik robót branży drogowej posiadający uprawniania budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
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drogowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje
wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. 
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia 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 Prawo Budowlane
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2020 r. Poz. 220).
3 W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający
przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w
którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni
kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
4 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
5 Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

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: 
2022-05-27 10:00

Po zmianie: 
2022-05-30 10:00

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

Przed zmianą: 
2022-05-27 11:00

Po zmianie: 
2022-05-30 11:00
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