
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni

ścieków w Gostyninie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o. o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610364810

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Polna 2

1.4.2.) Miejscowość: Gostynin

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.7.) Numer telefonu: 242353011

1.4.8.) Numer faksu: 242353011

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mpkgostynin.pl

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

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gospodarka wodna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00086162/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-17 12:00

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00084774/01

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: 
pełnieniu funkcji inspektora branży elektrycznej i AKPiA w tym przynajmniej dla jednej z
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nadzorowanych inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla
modernizacji, przebudowy lub rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków, będącej w ciągłej
eksploatacji, przystosowanej do usuwania związków biogennych o wartości robót co najmniej 20
000 000 PLN netto,
• Posługiwać się językiem polskim lub dysponować tłumaczem języka polskiego.
8. EKSPERT NR 8 – Inspektor Nadzoru branży drogowej – posiadający następujące
doświadczenie i kwalifikacje:
• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
• Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, po uzyskaniu uprawnień w pełnieniu funkcji
Inspektora nadzoru robót drogowych,
• Posługiwać się językiem polskim lub dysponować tłumaczem języka polskiego.
9. EKSPERT NR 9 – Specjalista ds. rozliczeń i księgowości – posiadający następujące
doświadczenie i kwalifikacje:
• Wykształcenie wyższe inżynierskie lub ekonomiczne,
• Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kontrolowaniu obmiarów i analiz kosztów
budowy przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym przy realizacji co najmniej dwóch
inwestycji z zakresu gospodarki wodno- ściekowej przy czym przynajmniej jedna z nich
dotyczyła inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektów w zakresie
gospodarki wodno- ściekowej o wartości robót minimum 20 000 000 PLN netto,
• Posługiwać się językiem polskim lub dysponować tłumaczem języka polskiego.
10. EKSPERT NR 10 – Specjalista ds. zamówień publicznych – posiadający następujące
doświadczenie i kwalifikacje:
• Wykształcenie wyższe magisterskie,
• Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Specjalisty ds. zamówień
publicznych lub pokrewnym, związanym z przygotowywaniem i dokumentowaniem postepowań
przetargowych w tym przynajmniej jednego wymagającego publikacji w dzienniku urzędowym
Unii Europejskiej (TED) tj. przekraczającego kwoety określone w rozporządzeniu, dla którego
publikacja w dzienniku urzędowym UE jest wymagana. Przez przygotowanie i dokumentowanie
postępowań Zamawiający rozumie co najmniej: przygotowanie SWZ w tym IDW, OPZ i projektu
umowy, przygotowanie i publikacje ogłoszenia o zamówieniu, udział w pracach komisji
przetargowej w charakterze członka komisji, formułowanie odpowiedzi i publikacja odpowiedzi
na pytania wykonawców, sporządzenie dokumentów takich jak: informacja z otwarcia ofert,
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i publikacja wyników postepowania,
• Doświadczenie w sporządzeniu co najmniej jednej kompletnej dokumentacji przetargowej na
roboty budowlane dla inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, polegającej na budowie
lub przebudowie oczyszczalni ścieków. Przez kompletną dokumentacje przetargową należy
rozumieć przynajmniej sporządzenie Instrukcji dla Wykonawców, projektu umowy, opisu
przedmiotu zamówienia, przygotowania ogłoszenia o zamówieniu,
• Doświadczenie w sporządzeniu co najmniej jednej dokumentacji przetargowej, realizo-wanej
pod wodzą nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującej w polskim systemie
prawnym od stycznia 2021r. Przez sporządzenie Zamawiający rozumie opraco-wanie SWZ oraz
ogłoszenia publikacja ogłoszenia, sporządzenie protokołu z otwarcia ofert i zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
• Posługiwać się językiem polskim lub dysponować tłumaczem języka polskiego.
11. Kierownik biura Inżyniera Kontraktu (Asystent Inżyniera Rezydenta) - Zamawiający nie sta-
wia szczególnych wymagań ponad biegłą znajomość typowych programów biurowych (programy
pocztowe, edytory tekstów, programy graficzne do obsługi podstawowych formatów graficznych i
arkuszy kalkulacyjnych), podstawowego sprzętu komputerowego i biurowego (drukarki, skane-
ry, kserokopiarki). Zamawiający wymaga aby osoba pracująca na stanowisku Kierownika biura
Inżyniera została zatrudniona na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami przepisów
prawa pracy i wykonywała swoje obowiązki służbowe w wymiarze pełnego etatu w siedzibie o
której mowa w rozdziale II OPZ (8 godzin dziennie).

Po zmianie: 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
ubezp. od odp. cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 mln PLN (słownie: jeden milion złotych). 
Zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: a)
wykaże się doświadczeniem zawodowym gwarantującym należyte wykonanie przedmiotu
zamówienia tj. • Zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie
usługi kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (branża technologiczna –
sanitarna, elektryczna z AKPiA, konstrukcyjno-budowlana, drogowa) dla inwestycji z zakresu
gosp. wodno-ściekowej przy czym przynajmniej jedna z nadzorowanych inwestycji dotyczyła
robót budowlanych polegających na przebudowie lub rozbudowie istniejącej oczyszczalni
ścieków będącej w ciągłej eksploatacji, przystosowanej do usuwania związków biogennych o
wartości robót minimum 20 mln PLN netto. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że wszelkie roboty budowlane, będące przedmiotem nadzoru zostały
zakończone. 
b) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności wykaże Zespół
Kluczowych Specjalistów odpowiedzialnych za realizację zamówienia, którzy będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, tj. 
1. EKSPERT Nr 1 – Inżynier Rezydent; 2. EKSPERT NR 2 – Projektant branży sanitarnej i
technologicznej; 3. EKSPERT NR 3 – Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej; 4. EKSPERT
NR 4 – Projektant branży elektrycznej i AKPiA; 5. EKSPERT NR 5 – Inspektor nadzoru branży
sanitarnej – Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru; 6. EKSPERT NR 6 – Inspektor Nadzoru
branży Konstrukcyjno-budowlanej; 7. EKSPERT NR 7 – Inspektor Nadzoru branży elektrycznej i
AKPiA; 8. EKSPERT NR 8 – Inspektor Nadzoru branży drogowej; 9. EKSPERT NR 9 –
Specjalista ds. rozliczeń i księgowości; 10. EKSPERT NR 10 – Specjalista ds. zamówień
publicznych; 11. Kierownik biura Inżyniera Kontraktu (Asystent Inżyniera Rezydenta).
Doświadczenie kadry jest jednym z kryteriów oceny ofert.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji
ekonomicznej lub finansowej – dopuszcza łączne spełniania warunku przez Wykonawców
(partnerów) składających ofertę wspólną.
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