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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Veolia Energia Poznań S.A.
Adres pocztowy: ul. Energetyczna 3
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 61-016
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Łuczak-Golenia
E-mail: magdalena.luczak-golenia@eversheds-sutherland.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://energiadlapoznania.pl/o-nas/zakupy/zamowienia-publiczne/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa przepompowni na magistralnej sieci cieplnej wraz z trafostacją – nadbudowa i rozbudowa komory P7/2
w rejonie ul. Obornickiej w Poznaniu
Numer referencyjny: 29/PP/FZ/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
45231100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przepompowni na
magistralnej sieci cieplnej wraz z trafostacją – nadbudowa i rozbudowa komory P7/2 w rejonie ul. Obornickiej w
Poznaniu.
2. Przedmiotem Zamówienia jest: Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na
ciepło użytkowe - etap I „Budowa przepompowni na magistralnej sieci cieplnej wraz z trafostacją – nadbudowa i
rozbudowa komory P7/2 w rejonie ul. Obornickiej w Poznaniu ”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0037qkq
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-042153
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 064-152057
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/03/2020
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał 1 obiekt
przepompowni wody sieciowej ciepłowniczej obejmującej wykonanie instalacji technologicznych, sanitarnej,
elektrycznej oraz robót budowlanych w technologii murowanej/żelbetowej. Wykażą, że dysponują odpowiednio
przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji
Zamówienia tj. Kierownik budowy:Posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej określone w art.14 ust1 pkt.4b) ustawy Prawo budowalne w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik
budowy powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami. Kierownik budowy
oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie winien posiadać
również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów,
montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89
poz.828 i nr 129, poz.1184 oraz z 2005r.nr141 poz1189). Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć
uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186
tj.)lub odpowiadające im ważne, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia,
które zostały uznane zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.z 2018 r. poz.2272 tj.) w tym wydane obywatelom
innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych.
Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone w art14 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo budowlane
lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji
zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego. Kierownik
robót oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien posiadać również
świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i
kontrolnopomiarowym w grupie 1 pkt 2,3,4,7,10zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 (Dz.U.nr89 poz. 828 i nr129, poz.1184 oraz z 2005 r. nr 141
poz.1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Kierownik robót powinien wykazać się doświadczeniem popartym
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referencjami, protokołami odbiorów końcowych, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat minimum 2 obiekty
budowlane o podobnej kubaturze i stopniu skomplikowania.
Powinno być:
Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
wykonał 1 obiekt przepompowni wody sieciowej ciepłowniczej obejmującej wykonanie instalacji
technologicznych,sanitarnej,elektrycznej oraz robót budowlanych w technologii murowanej/żelbetowej.
Wykażą, że dysponują odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie
skierowany przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia tj. Kierownik budowy: Posiadający uprawnienia
budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej określone w art.14 ust. 1
pkt.4b) ustawy Prawo budowalne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik budowy powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób
kierujących pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na
stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2,4,6 i 10 zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz.828 i nr 129, poz.1184 oraz z 2005r. nr 141 poz. 1189). Przez uprawnienia
budowlane należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 tj.)lub odpowiadające im ważne, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające
im uprawnienia,które zostały uznane zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015r.o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018r. poz. 2272 tj.) w tym
wydane obywatelom innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania
kwalifikacji zawodowych. Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia do
kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone w art. 14 ust.1 pkt.2
ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby
samorządu zawodowego. Kierownik robót oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku
dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolnopomiarowym w grupie 2 pkt 2,4,6 i 10 zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 (Dz.U.nr 89 poz. 828 i
nr 129, poz.1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Kierownik robót powinien
wykazać się doświadczeniem popartym referencjami, protokołami odbiorów końcowych, że wykonał w okresie
ostatnich 5 lat minimum 2 obiekty budowlane o podobnej kubaturze i stopniu skomplikowania.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
cd. z pkt. III.1.3) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej
posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektryczneji
elektroenergetycznej określone w art. 14 ust.1 pkt.4c) prawa budowalanego lub uprawnienia równoważne
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wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed
rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji
zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego. Kierownik
robót oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien posiadać
również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów,
montażu i kontrolnopomiarowym w grupie 1 pkt 2,3,4,7,10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 (Dz.U. nr 89 poz.828 i nr 129, poz.1184 oraz
z 2005 r. nr 141 poz.1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Inżynier budowy reprezentujący Wykonawcę
na budowie,winien posiadać świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru
w zakresie remontów,montażu i kontrolnopomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami
Rozporządzenia MinistraGospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci lub posiadać uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej określone w art.14 ust.1 pkt 4b
ustawy Prawo budowlane cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub
uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji
zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego.Zamawiający
nie dopuszczałączenia funkcji Inżyniera budowy i Kierownika budowy.W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna i zawodowa.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,w stosownych
sytuacjach orazw odniesieniu do Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lubsytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących goz nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów,musiudowodnić zamawiającemu, że realizując Zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu dodyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia. Dokładny opis wymagań
Zamawiającegow zakresie polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów znajduje się w Rozdziale
IX IDW I części SIWZ.
Powinno być:
cd. z pkt. III.1.3) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej
posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektryczneji
elektroenergetycznej określone w art.14 ust.1 pkt.4c) prawa budowalanego lub uprawnienia równoważne wg
rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przedrokiem
2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom EuropejskiegoObszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych
cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego. Kierownik robót
oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien posiadać również
świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i
kontrolnopomiarowym w grupie 1 pkt 2,3,4 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia MinistraGospodarki,Pracy
i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 (Dz.U. nr 89 poz.828 i nr 129, poz.1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189)
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci. Inżynier budowy reprezentujący Wykonawcę na budowie,winien posiadać
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świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów,montażu i
kontrolnopomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub posiadaćuprawnienia budowlane o
specjalności instalacyjnej określone w art.14 ust.1 pkt 4b ustawy Prawo budowlane cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub uprawnienia równoważnewg rozporządzeń w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do
właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Inżyniera budowy i
Kierownika budowy.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniana
będzie ich łączna zdolność techniczna i zawodowa. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu,w stosownych sytuacjach orazw odniesieniu do Zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących goz nim stosunków prawnych. Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,musiudowodnić zamawiającemu,że realizując
Zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tychpodmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z
ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dodyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
Zamówienia. Dokładny opis wymagań Zamawiającegow zakresie polegania na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów znajduje się w Rozdziale IX IDW I części SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 08/05/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 25/05/2020
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 08/05/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 25/05/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

