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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:93495-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Łuków: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
2021/S 037-093495

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 252-637593)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 6b
Miejscowość: Łuków
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 21-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Kitliński
E-mail: adam.kitlinski@puik.lukow.pl 
Tel.:  +48 257982317
Faks:  +48 257982204
Adresy internetowe:
Główny adres: http://puik.lukow.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej Kompostowni Osadów Ściekowych przy ulicy 
Świderskiej w Łukowie
Numer referencyjny: Z2-K1/PUIK/POIiŚ/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45222100 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Część nr 1 – nazwa: Zaprojektowanie, modernizacja i rozbudowa istniejącej Kompostowni Osadów Ściekowych 
przy ulicy Świderskiej w Łukowie
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz usług budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich 
wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą i montażem 
urządzeń oraz wyposażenia, w tym technologicznego, wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego 
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kompostowni oraz wagi samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompostowni osadów 
ściekowych przy ulicy Świderskiej w Łukowie.
Część nr 2 – nazwa: Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do 
przesiewania frakcji kompostowej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/02/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-637593

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1
Zamiast:
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu 
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej swym zakresem budowę, 
modernizację lub rozbudowę kompostowni osadów ściekowych o wartości inwestycji co najmniej 5 000 000,00 
zł (pięć milionów złotych), a obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu 
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, polegającego na opracowaniu pełnobranżowego 
projektu budowlanego i projektów wykonawczych budowy, modernizacji lub rozbudowy kompostowni osadów 
ściekowych.
Powinno być:
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu 
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej swym zakresem budowę, 
modernizację lub rozbudowę kompostowni osadów ściekowych lub odpadów biodegradowalnych (odpadów 
kuchennych oraz zielonych będących zamiennikiem surowców strukturalnych) lub stabilizacji tlenowej odpadów 
biodegradowalnych lub instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych o wartości 
inwestycji co najmniej 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych), a obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu 
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, polegającego na opracowaniu pełnobranżowego 
projektu budowlanego i projektów wykonawczych budowy, modernizacji lub rozbudowy kompostowni osadów 
ściekowych lub odpadów biodegradowalnych (odpadów kuchennych oraz zielonych będących zamiennikiem 
surowców strukturalnych) lub stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych lub instalacji biologicznego 
przetwarzania odpadów biodegradowalnych.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1
Zamiast:
— jedną osobą pełniąca funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
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cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nadane na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, bądź są uznawane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
Powinno być:
— jedną osobą pełniąca funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nadane na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) 
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, bądź są uznawane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Osoba 
pełniąca funkcję kierownika robót konstrukcyjnych powinna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie 
zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót konstrukcyjnych oraz pełniła 
funkcję kierownika budowy lub robót na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, modernizację 
lub rozbudowę kompostowni osadów ściekowych lub odpadów biodegradowalnych (odpadów kuchennych 
oraz zielonych będących zamiennikiem surowców strukturalnych) lub stabilizacji tlenowej odpadów 
biodegradowalnych lub instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych o wartości nie 
mniejszej niż 2 000 000,00 PLN netto,
— jedną osobą pełniąca funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nadane na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) 
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, bądź są uznawane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Osoba 
pełniąca funkcję kierownika robót sanitarnych powinna posiadać co najmniej 5-latnie doświadczenie 
zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót w branży instalacyjnej 
oraz pełniła funkcję kierownika budowy lub robót na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, 
modernizację lub rozbudowę kompostowni osadów ściekowych lub odpadów biodegradowalnych (odpadów 
kuchennych oraz zielonych będących zamiennikiem surowców strukturalnych) lub stabilizacji tlenowej odpadów 
biodegradowalnych lub instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych,
— jedną osobą pełniącą funkcję projektanta branży instalacyjnej posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nadane na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
bądź są uznawane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Osoba pełniąca funkcję projektanta 
branży instalacyjnej powinna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień 
budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej oraz w okresie 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert pełniła funkcji projektanta branży instalacyjnej dla najmniej dwóch inwestycji obejmującej 
budowę, modernizację lub rozbudowę kompostowni osadów ściekowych lub odpadów biodegradowalnych 
(odpadów kuchennych oraz zielonych będących zamiennikiem surowców strukturalnych) lub stabilizacji tlenowej 
odpadów biodegradowalnych lub instalacji biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych.
Numer sekcji: III.1.2
Część nr: 1
Zamiast:
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Część nr 1
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie polegające na 
wykonaniu w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej swym zakresem 
budowę, modernizację lub rozbudowę kompostowni osadów ściekowych lub stabilizacji tlenowej odpadów 
biodegradowalnych o wartości inwestycji co najmniej 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych), a obiekt 
uzyskał pozwolenie na użytkowanie.
Część nr 1
— jedną osobą pełniąca funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nadane na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) 
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, bądź są uznawane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Osoba 
pełniąca funkcję kierownika robót konstrukcyjnych powinna posiadać co najmniej 5-latnie doświadczenie 
zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót konstrukcyjnych oraz w 
okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcji kierownika budowy lub robót na co najmniej 
jednej inwestycji obejmującej budowę, modernizację lub rozbudowę kompostowni osadów ściekowych lub 
stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN netto,
— jedną osobą pełniąca funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nadane na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) 
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, bądź są uznawane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Osoba 
pełniąca funkcję kierownika robót sanitarnych powinna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe 
po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika budowy w branży instalacyjnej oraz w okresie 
5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji 
obejmującej budowę, modernizację lub rozbudowę kompostowni osadów ściekowych lub stabilizacji tlenowej 
odpadów biodegradowalnych.
Część nr 1
W zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 
000 000 zł (dwa miliony złotych).
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 
finansowej Zamawiający będzie żądać informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie 
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Część nr 2
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Powinno być:
Część nr 1
W zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 
000 000 PLN (dwa miliony złotych).
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 
finansowej Zamawiający będzie żądać informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
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potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie 
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Część nr 2
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/02/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 08/03/2021
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/02/2021
Czas lokalny: 13:01
Powinno być:
Data: 08/03/2021
Czas lokalny: 13:01

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Ze sprostowania ogłoszenia 2021/S 008-015104 skreśla się:
4. Osoba pełniąca funkcję projektanta branży instalacyjnej powinna posiadać co najmniej 5-letnie 
doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej 
oraz w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcji projektanta branży instalacyjnej dla 
najmniej dwóch inwestycji obejmującej budowę, modernizację lub rozbudowę kompostowni osadów ściekowych 
lub odpadów biodegradowalnych (odpadów kuchennych oraz zielonych będących zamiennikiem surowców 
strukturalnych).
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