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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Dobromierz, Krajowy numer identyfikacyjny 89071834300000, ul. Plac Wolności  24, 58-170  Dobromierz, woj. 
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 586 217, e-mail ug@dobromierz.pl, faks 748 586 460. 
Adres strony internetowej (url): www.dobromierz.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 1.3) 
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli Wykonawca wykaże, 
że 1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie: ○ minimum dwie usługi dotyczące pomocy w zarządzaniu projektem lub inspekcji robót 
o wartości usługi min. 200 tys. zł netto, każda dla zakończonego projektu dotyczącego budowy co najmniej 11 km. kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne. Ww. 
wymienione usługi muszą obejmować pomoc prawną. ○ minimum jedną usługę polegającą na przygotowaniu procedur realizacji 
projektu współfinansowanego ze środków UE., ○ co najmniej dwie usługi weryfikacji lub opracowania dokumentacji projektowej 
lub PFU na budowę co najmniej 11 km kanalizacji sanitarnej, ○ co najmniej 1 usługę przygotowania wniosku na podstawie 
którego została udzielona zwrotna pożyczka na inwestycję infrastrukturalną w sektorze wod.-kan. ○ co najmniej jedną usługę 
opracowania wniosku taryfowego uwzględniającego koszty i przychody generowanego przez majątek wytworzony z udziałem 
dotacji ze środków zewnętrznych. ○ minimum dwie usługi opracowania raportu końcowego dla inwestycji dotyczącej budowy 
kanalizacji sanitarnej w tym m.in: ● wyliczenie efektu ekologicznego oraz rzeczowego, ● opracowania wniosku o płatność 
końcową, ● analizę finansową z prognozą taryf za wodę i ścieki. 
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli 
Wykonawca wykaże, że 1. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: ○ minimum dwie usługi dotyczące pomocy w zarządzaniu projektem 
lub inspekcji robót o wartości usługi min. 200 tys. zł netto, każda dla zakończonego projektu dotyczącego budowy co najmniej 
10 km. kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub 
równoważne. Ww. wymienione usługi muszą obejmować pomoc prawną. ○ minimum jedną usługę polegającą na przygotowaniu 
procedur realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE., ○ co najmniej dwie usługi weryfikacji lub opracowania 
dokumentacji projektowej lub PFU na budowę co najmniej 10 km kanalizacji sanitarnej, ○ co najmniej 1 usługę przygotowania 
wniosku na podstawie którego została udzielona zwrotna pożyczka na inwestycję infrastrukturalną w sektorze wod.-kan. ○ co 
najmniej jedną usługę opracowania wniosku taryfowego uwzględniającego koszty i przychody generowanego przez majątek 
wytworzony z udziałem dotacji ze środków zewnętrznych. ○ minimum dwie usługi opracowania raportu końcowego dla 
inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w tym m.in: ● wyliczenie efektu ekologicznego oraz rzeczowego, ● 
opracowania wniosku o płatność końcową, ● analizę finansową z prognozą taryf za wodę i ścieki. 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-13, 
godzina: 12:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-
09-18, godzina: 12:00 

 


