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Ogłoszenie nr 540398132-N-2021 z dnia 08.01.2021 r.
Rzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 613127-N-2020
Data: 20/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul.
Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48 (17) 853 74 00,
e-mail rzeszow@wody.gov.pl, faks +48 (17) 853 64 21.
Adres strony internetowej (url): https://przetargi.wody.gov.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.3
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać: A)
Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na
renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych o średnicach min. DN400 i długości
pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą bezwykopową w technologii rękawa CIPP z włókna
szklanego lub włókniny poliestrowej nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową.
Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym czy roboty zostały wykonane
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zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku wykazania
zamówienia rozliczanego w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia
ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na
dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia. Kwalifikacja nastąpi na
podstawie zał. nr 8, 9 do oferty. B) iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie
dysponował osobą którą skieruje do realizacji robót będących przedmiotem niniejszego
postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do realizacji
zamówienia, tj.: Kierownik robót Ww. osoba winna legitymować się uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8a do oferty. W przypadku złożenia oferty wspólnej
przez dwóch lub więcej wykonawców warunek określony w pkt. A) i B) powinien być spełniony
przez wszystkie te podmioty łącznie.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi
wykazać: A) Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień
polegających na renowacji rurociągów tłocznych lub grawitacyjnych o średnicach min. DN400 i
długości pojedynczego odcinka min. 90 m, metodą bezwykopową w technologii rękawa CIPP z
włókna szklanego lub włókniny poliestrowej nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową
lub epoksydową. Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W
przypadku wykazania zamówienia rozliczanego w walutach innych niż złoty polski,
Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego
przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego
zamówienia. Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8, 9 do oferty. B) iż dysponuje lub przy
realizacji zamówienia będzie dysponował osobą którą skieruje do realizacji robót będących
przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, wykształcenie
niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: Kierownik robót Ww. osoba winna legitymować się
uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych. Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8a do oferty. W
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przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunek określony w
pkt. A) i B) powinien być spełniony przez wszystkie te podmioty łącznie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt: Data
W ogłoszeniu jest: Data: 2021-01-18, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2021-01-25, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.5)
Punkt: 10)
W ogłoszeniu jest: 10) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie
Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-464 Stalowa Wola.
W ogłoszeniu powinno być: 10) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2021 r. o godz. 11:00 w
siedzibie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-464 Stalowa Wola.
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