
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 411966-2010 z dnia 2010-12-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - DzierŜoniów

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi obejmujące pomoc techniczną w zakresie przygotowania

Zamawiającego i Jednostki Realizującej Projekt (JRP), działającej w jego strukturze organizacyjnej, do

prawidłowego zarządzania,...

Termin składania ofert: 2011-01-04

Numer ogłoszenia: 8027 - 2011; data zamieszczenia: 07.01.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 411966 - 2010 data 16.12.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8323701

do 04, fax. 074 8323705.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).

W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełnia warunek, jeŜeli dysponuje/będzie dysponował: - Kierownikiem

Zespołu, posiadającym: - wykształcenie wyŜsze z zakresu budownictwa, inŜynierii środowiska lub inŜynierii

sanitarnej; - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi; -

doświadczenie w zarządzaniu co najmniej jednym projektem inwestycyjnym w sektorze ochrony środowiska

(gospodarka wodno-ściekowa), w tym zarządzanie zespołem pomocy technicznej lub zespołem realizującym

projekt inwestycyjny w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, zrealizowany zgodnie z Warunkami

Kontraktowymi FIDIC lub równowaŜnymi warunkami międzynarodowymi, o całkowitej wartości min. 10 mln PLN

(netto), w ramach którego zakończono wszystkie planowane roboty budowlane; - Ekspertem ds. procedur (w

tym zamówień publicznych i rozliczeń) posiadającym: - minimum 4-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i

przeprowadzaniu postępowań przetargowych, w tym co najmniej przygotowanie i przeprowadzenie jednego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego lub

nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych z zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowanych

według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równowaŜnych warunków międzynarodowych, o wartości robót nie

mniejszej niŜ 10 mln PLN (netto), - doświadczenie w prowadzeniu obmiarów, analizowaniu kosztów budowy

oraz sporządzaniu raportów, na co najmniej jednym Kontrakcie o wartości robót nie mniejszej niŜ 10 mln PLN

(netto) w którego zakres wchodziły co najmniej: * budowa/rozbudowa/przebudowa kanalizacji sanitarnej lub

kanalizacji deszczowej lub sieci wodociągowej, oraz * budowa/rozbudowa/przebudowa oczyszczalni ścieków

lub stacji uzdatniania wody, w ramach którego zakończono wszystkie planowane roboty budowlane; -
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Ekspertem ds. rozliczeń finansowych i raportowania posiadającym: - wykształcenie wyŜsze z zakresu ekonomii,

zarządzania, finansów lub rachunkowości; - minimum 4-letnie doświadczenie w rozliczaniu Kontraktów/umów

dofinansowanych ze środków zewnętrznych; - rozliczenie co najmniej jednego Kontraktu realizowanego według

Warunków Kontraktowych FIDIC lub równowaŜnych warunków międzynarodowych, o wartości robót nie

mniejszej niŜ 10 mln PLN (netto); - doświadczenie w prowadzeniu obmiarów, analizowaniu kosztów budowy

oraz sporządzaniu raportów i sprawozdań finansowych, na co najmniej jednym Kontrakcie o wartości robót nie

mniejszej niŜ 10 mln PLN (netto); - Ekspertem ds. prawnych posiadającym: - minimum 4-letnie doświadczenie

jako radca prawny; - doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej związanej z przygotowywaniem lub

prowadzeniem minimum 2 inwestycji budowlanych. Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk, tzn. jedna

osoba na dwa lub więcej stanowiska, ze względu na fakt wykonywania przez poszczególne osoby rozłącznych

zadań, przy czym nie moŜna wykluczyć konieczności ich wykonywania w tym samym czasie w róŜnych

miejscach. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego

zamówienia, oceniany będzie łączne dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w tym celu

Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz osób).

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełnia warunek, jeŜeli dysponuje/będzie dysponował: -

Kierownikiem Zespołu, posiadającym: - wykształcenie wyŜsze techniczne lub ekonomiczne; - co najmniej

5-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi; - doświadczenie w zarządzaniu

co najmniej jednym projektem inwestycyjnym w sektorze ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa),

w tym zarządzanie zespołem pomocy technicznej lub zespołem realizującym projekt inwestycyjny w sektorze

gospodarki wodno-ściekowej, zrealizowany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC lub równowaŜnymi

warunkami międzynarodowymi, o całkowitej wartości min. 10 mln PLN (netto), w ramach którego zakończono

wszystkie planowane roboty budowlane; - Ekspertem ds. procedur (w tym zamówień publicznych i rozliczeń)

posiadającym: - minimum 4-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań

przetargowych, w tym co najmniej przygotowanie i przeprowadzenie jednego postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego lub nieograniczonego na wykonanie

robót budowlanych z zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowanych według Warunków Kontraktowych

FIDIC lub równowaŜnych warunków międzynarodowych, o wartości robót nie mniejszej niŜ 10 mln PLN (netto), -

doświadczenie w rozliczaniu kontraktów obmiarowych, analizowaniu kosztów budowy oraz sporządzaniu

raportów, na co najmniej jednym Kontrakcie o wartości robót nie mniejszej niŜ 10 mln PLN (netto) w którego

zakres wchodziły co najmniej: * budowa/rozbudowa/przebudowa kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji

deszczowej lub sieci wodociągowej, oraz * budowa/rozbudowa/przebudowa oczyszczalni ścieków lub stacji

uzdatniania wody, w ramach którego zakończono wszystkie planowane roboty budowlane; - Ekspertem ds.

rozliczeń finansowych i raportowania posiadającym: - wykształcenie wyŜsze z zakresu ekonomii, zarządzania,

finansów lub rachunkowości; - minimum 4-letnie doświadczenie w rozliczaniu Kontraktów/umów

dofinansowanych ze środków zewnętrznych; - rozliczenie co najmniej jednego Kontraktu realizowanego według

Warunków Kontraktowych FIDIC lub równowaŜnych warunków międzynarodowych, o wartości robót nie

mniejszej niŜ 10 mln PLN (netto); - doświadczenie w rozliczaniu kontraktów obmiarowych, analizowaniu kosztów

budowy oraz sporządzaniu raportów i sprawozdań finansowych, na co najmniej jednym Kontrakcie o wartości

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=8...

2 z 3 2011-01-07 12:09



robót nie mniejszej niŜ 10 mln PLN (netto); - Ekspertem ds. prawnych posiadającym: - minimum 4-letnie

doświadczenie jako radca prawny; - doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej związanej z

przygotowywaniem lub prowadzeniem minimum 2 inwestycji budowlanych. Zamawiający nie dopuszcza łączenia

stanowisk, tzn. jedna osoba na dwa lub więcej stanowiska, ze względu na fakt wykonywania przez

poszczególne osoby rozłącznych zadań, przy czym nie moŜna wykluczyć konieczności ich wykonywania w tym

samym czasie w róŜnych miejscach. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o

udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączne dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia - w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz osób).

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=8...

3 z 3 2011-01-07 12:09


