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Oznaczenie sprawy GP.271.1.2023 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie  

                podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa i przebudowa  

                oczyszczalni ścieków” 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ: 

 

 

1) W pkt XVIII ppkt 1.3 SWZ  Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

 

Było: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, dotyczące: 

1.3.   sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Warunek udziału zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 

12.000.000,00 PLN. 

 

Jest: 

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału   

      w postępowaniu, dotyczące: 

1.3.   sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Warunek udziału zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 

10.000.000,00 PLN. 

 

 

 

 

 



2) W pkt XVIII ppkt 1.4 SWZ  Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

 

Było: 

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

      w postępowaniu, dotyczące: 

1.4.   zdolności technicznej lub zawodowej: 

A. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej zostanie 

uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat lub 

jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie 

wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej)  

co najmniej 2 roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane polegającą na budowie lub przebudowie oczyszczalni 

ścieków, z których każda charakteryzowała się parametrami technicznymi o 

minimalnej przepustowości Qdrś = 400m3/d i całkowitej wartości robót nie mniej 

niż 10.000.000,00 zł brutto (każda robota budowlana w ramach odrębnej 

umowy), a ponadto co najmniej 1 z w/w budowanych lub rozbudowywanych lub 

przebudowywanych oczyszczalni ścieków utrzymywana była w ruchu. 

 

Jest: 

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

      w postępowaniu, dotyczące: 

1.4.    zdolności technicznej lub zawodowej: 

A. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej zostanie 

uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 8 lat lub 

jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie 

wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej 2 

roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane polegającą na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków, z 

których każda charakteryzowała się parametrami technicznymi o minimalnej 

przepustowości Qdrś = 400m3/d i całkowitej wartości robót nie mniej niż 

10.000.000,00 zł brutto (każda robota budowlana w ramach odrębnej umowy), 

a ponadto co najmniej 1 z w/w budowanych lub rozbudowywanych lub 

przebudowywanych oczyszczalni ścieków utrzymywana była w ruchu. 

 

3) W pkt XIX ppkt 2.1 SWZ  Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, w celu 

potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

 

Było: 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający, w zależności od 

charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, żąda następujących 

podmiotowych środków dowodowych: 

2.1.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich  

5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz 



których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty 

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 3 do SWZ. 

 

Jest: 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający, w zależności od 

charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, żąda następujących 

podmiotowych środków dowodowych: 

2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich  

8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie 

dokumenty 

         Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 3 do SWZ. 
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