Myślenice, dnia 31.01.2014r.
Nr ref.: JRP.272.16.2013

Zamawiający: Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Usługi
Inspektorów nadzoru nad kontraktami 29-37”
Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907), po dokonaniu analizy
dokumentacji budowlanej wraz z SIWZ, zamieszczonych na stronie internetowej, wprowadza
następujące zmiany lub uzupełnienia w tej dokumentacji:
Tom I SIWZ – IDW , Tom II SIWZ – Projekt Umowy i Tom III SIWZ - OPZ:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonania analizy zamówień na roboty budowlane
dawne kontrakty nr 36 i 37 zostały połączone w jedno zamówienie, które przybrało
numer 36, w związku z powyższym część zamówienia nr 8 obejmuje zakresem nadzór
nad zadaniem pn:
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice
oraz budowa kanalizacji opadowej w ciągu ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego w
Myślenicach, Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji opadowej w ul.
Gałczyńskiego, oraz na odcinku od ul. Gałczyńskiego do ul. Żeromskiego w Myślenicach
- Kontrakt nr 36”.
Wobec powyższego, zamówienie na roboty budowlane kontrakt nr 37, objęte nadzorem
w zakresie części zamówienia nr 9, przybiera nazwę: „Budowa zbiornika
wodociągowego wraz z hydrofornią w Głogoczowie – Kontrakt nr 37”.
Zamawiający informuje, iż ulega zmianie przedmiot zamówienia w części zamówienia nr
8. W związku z powyższym część zamówienia nr 8 będzie obejmować nadzór nad
zadaniem na roboty budowlane pn: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice oraz budowa kanalizacji opadowej w ciągu
ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego w Myślenicach, Przebudowa sieci wodociągowej i
budowa kanalizacji opadowej w ul. Gałczyńskiego, oraz na odcinku od ul. Gałczyńskiego
do ul. Żeromskiego w Myślenicach - Kontrakt nr 36.”
Zamawiający informuje, iż ulega zmianie przedmiot zamówienia w części zamówienia nr
9. W związku z powyższym część zamówienia nr 9 będzie obejmować nadzór nad
zadaniem na roboty budowlane pn: „Budowa zbiornika wodociągowego wraz z
hydrofornią w Głogoczowie – Kontrakt nr 37”.
Zamawiający informuje, iż termin realizacji części zamówienia nr 9 ulega wydłużeniu do
dnia 30.04.2015r., zaś okres realizacji kontraktu wykonawczego wynosi do dnia
30.03.2015r.
Zamawiający informuje, iż pkt 9 ppkt 1. 2) TOMU I SIWZ – IDW dla części zamówienia
nr 9 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jej zawartość oraz zastępuje następującą

treścią:
„W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
w wykonaniu lub wykonywaniu usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością
usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla inwestycji obejmującej swoim zakresem zarządzenie techniczne,
finansowe i administracyjne oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w świetle
obowiązującej ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji obejmującej
budowę zbiornika wodociągowego wraz z hydrofornią o pojemności minimum 300
m³ o wartości tej inwestycji budowlanej minimum 300.000,00 zł netto.”
5)

Zamawiający informuje, iż pkt 9 ppkt 1. 3) TOMU I SIWZ – IDW dla części zamówienia
nr 8 i 9 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jej zawartość oraz zastępuje
następującą treścią:
„Dla części zamówienia nr 8:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest
wskazać osoby - Kluczowych Specjalistów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności:
1)) Specjalista Kluczowy nr I – Kierownik zespołu – Koordynator Czynności
Nadzoru Inwestycyjnego pełniący jednocześnie funkcję Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w charakterze
inspektora nadzoru budowlanego, w tym w pełnieniu nadzoru, w ramach wskazanej
powyżej funkcji, nad realizacją inwestycji obejmującej budowę kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej o wartości tej inwestycji budowlanej minimum
7.000.000,00 zł brutto.
2)) Specjalista Kluczowy nr II w ilości minimum 4 osób – Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w
zakresie którego każda osoba z osobna powinna posiadać:
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 Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy
w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót
wodociągowych i kanalizacyjnych.
3)) Specjalista Kluczowy nr III - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i
elektroenergetycznych:
 Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych,
a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy
w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót
elektrycznych i elektroenergetycznych.
4)) Specjalista Kluczowy nr IV w ilości minimum 3 osób – Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w specjalności drogowej, w zakresie którego każda osoba z
osobna powinna posiadać:
 Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy
w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót w
robotach drogowych.
Dla części zamówienia nr 9:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest
wskazać osoby - Kluczowych Specjalistów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności:
1)) Specjalista Kluczowy nr I – Kierownik zespołu – Koordynator Czynności
Nadzoru Inwestycyjnego pełniący jednocześnie funkcję Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
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 Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w charakterze
inspektora nadzoru budowlanego, w tym w pełnieniu nadzoru, w ramach wskazanej
powyżej funkcji, nad realizacją inwestycji obejmującej budowę zbiornika
wodociągowego wraz z hydrofornią o wartości tej inwestycji budowlanej
minimum 300.000,00 zł brutto.
2)) Specjalista Kluczowy nr II – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy
w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót
wodociągowych i kanalizacyjnych.
3)) Specjalista Kluczowy nr III - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i
elektroenergetycznych;
 Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych,
a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy
w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót
elektrycznych i elektroenergetycznych.
4)) Specjalista Kluczowy nr IV – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności
drogowej;
 Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy
w charakterze inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy / robót w
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robotach drogowych.”
6)

Zamawiający informuje, iż pkt 9 ppkt 1. 4) TOMU I SIWZ – IDW dla części zamówienia
nr 9 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje następującą
treścią:
„Dla części zamówienia nr 9:
Wykonawca zobowiązany jest spełnić następujące warunki:
a) osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży w każdym z ostatnich trzech lat
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w
wysokości co najmniej 400.000,00 PLN,
b) posiadania środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości
co najmniej 200.000,00 PLN.”

7)

Zamawiający informuje, iż pkt 12 ppkt 1. 1) lit. i TOMU I SIWZ – IDW dla zmienia się w
ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
„Dla części zamówienia nr 9 - 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych
00/100).”

Powyższe zmiany powodują konieczność przedłużenia terminu składania ofert, w
związku z czym Zmawiający wyznacza ten termin na dzień 21.02.2014r. Z tego względu
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w TOMIE I SWIZ – IDW, uwzględniające
przedłużenie terminu składania ofert:
1)

Tabelę zawartą w pkt 19 ppkt 1 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że
skreśla się jej zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
„
do dnia

21.02.2014r.

do godz.

9:00

”.
2)

Pkt 19 ppkt 2 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego
zawartość oraz zastępuje zapisem o następującym brzmieniu:
„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Oferta w postępowaniu na usługi pn:
„Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktami 29-37”
Część zamówienia nr 1 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 29” *
Część zamówienia nr 2 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 30” *
Część zamówienia nr 3 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 31” *
Część zamówienia nr 4 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 32” *
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Część zamówienia nr 5 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 33” *
Część zamówienia nr 6 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 34” *
Część zamówienia nr 7 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 35” *
Część zamówienia nr 8 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 36” *
Część zamówienia nr 9 – „Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktem 37” *
(* Wykonawca skreśla niepotrzebne)
Nie otwierać przed dniem: 21.02.2014r. godzina 9:15”.
3)

Tabelę zawartą w pkt 21 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się
jej zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
„
w dniu
21.02.2014r.
o godz.
9:15
”.

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom
dokumentów wymienionych powyżej oraz dokumentację techniczną uwzględniające
powyższe zmiany. Od chwili zamieszczenia niniejszej informacji, teksty jednolite
dokumentów, uwzględniające wprowadzone zmiany, będą dla uczestników niniejszego
postępowania w sprawie zamówienia publicznego wiążące.

Z poważaniem
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