Ogłoszenie nr 2022/BZP 00152851/01 z dnia 2022-05-11

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bogatynia
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821517
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Daszyńskiego 1
1.4.2.) Miejscowość: Bogatynia
1.4.3.) Kod pocztowy: 59-920
1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
1.4.7.) Numer telefonu: 75 77 25 372
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@bogatynia.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bogatynia.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00152851/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-11 09:50

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00137567/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt
19 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że posiada wpis do rejestru bazy danych o produktach i
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie zbierania odpadów o kodach m. in. 190801 - Skratki, 190802
– Zawartość piaskowników, 191209 Minerały (piasek, kamienie).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że
posiadają dokument potwierdzający (np. polisę), że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 złotych.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy
tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs
średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że:
4.1) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy – w tym okresie) wykonali:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną (zakończoną, wykonaną w ramach jednej umowy), obejmującą swoim zakresem
budowę lub remont sieci kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej lub ogólnospławnej) na łączną kwotę o której mowa w
UWADZE poniżej,
b) co najmniej jedną usługę (zakończoną, wykonaną w ramach jednej umowy), obejmującą swoim zakresem udrażniania lub
czyszczenia kanalizacji deszczowej lub sanitarnej na łączną kwotę o której mowa w UWADZE poniżej,
UWAGA
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował zakresy prac o których mowa w warunku
w pkt 4), ppkt 4.1) lit. a) i b) w ramach jednej bądź dwóch umów o łącznej wartości 300.000zł brutto.
W przypadku robót bądź usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać
przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót bądź usług (w
przypadku robót bądź usług rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
4.2) Skierują do realizacji zamówienia:
- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.
Uwaga.
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7
lipca 1994r. – Prawo budowlane rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów
regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z
dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wskazana w ppkt 4.2) osoba musi posiadać biegłą znajomość
języka polskiego.
W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany
zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między
Zamawiającym a Wykonawcą, na okres
i dla potrzeb realizacji umowy.
4.3) Dysponują niżej wymienionym sprzętem budowlanym:
- piłą do cięcia powierzchni mineralno-bitumicznych;
- młotem pneumatycznym;
- zagęszczarką płytową o wadze pow. 200 kg;
- samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym o ładowności min. 5t;
- koparko-ładowarką;
- pompą spalinową o wysokości podnoszenia min. 6 m;
- pojazdem specjalistycznym przeznaczonym do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów oraz odsysania
zanieczyszczeń i osadów z wpustów;
- sprzętem do wykonania monitoringu stanu kanalizacji deszczowej;
- agregatem prądotwórczym.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków
dowodowych o których mowa w pkt 14 ppkt 2 SWZ.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje
zawarte w złożonej ofercie wraz z załącznikami oraz innych oświadczeniach i dokumentach, złożonych przez Wykonawcę w
trakcie postępowania, wg formuły spełnia/nie spełnia.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunki.
Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt
19 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że posiada wpis do rejestru bazy danych o produktach i
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz decyzję na wytwarzanie odpadów o kodzie 200306 – Odpady ze
studzienek kanalizacyjnych.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że
posiadają dokument potwierdzający (np. polisę), że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 złotych.
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W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy
tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs
średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że:
4.1) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) wykonali:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną (zakończoną, wykonaną w ramach jednej umowy), obejmującą swoim zakresem
budowę lub remont sieci kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej lub ogólnospławnej) na łączną kwotę o której mowa w
UWADZE poniżej,
b) co najmniej jedną usługę (zakończoną, wykonaną w ramach jednej umowy), obejmującą swoim zakresem udrażniania lub
czyszczenia kanalizacji deszczowej lub sanitarnej na łączną kwotę o której mowa w UWADZE poniżej,
UWAGA
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował zakresy prac o których mowa w warunku
w pkt 4), ppkt 4.1) lit. a) i b) w ramach jednej bądź dwóch umów o łącznej wartości 300.000zł brutto.
W przypadku robót bądź usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać
przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót bądź usług (w
przypadku robót bądź usług rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
4.2) Skierują do realizacji zamówienia:
- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.
Uwaga.
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7
lipca 1994r. – Prawo budowlane rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów
regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z
dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wskazana w ppkt 4.2) osoba musi posiadać biegłą znajomość
języka polskiego.
W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany
zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między
Zamawiającym a Wykonawcą, na okres
i dla potrzeb realizacji umowy.
4.3) Dysponują niżej wymienionym sprzętem budowlanym:
- piłą do cięcia powierzchni mineralno-bitumicznych;
- młotem pneumatycznym;
- zagęszczarką płytową o wadze pow. 200 kg;
- samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym o ładowności min. 5t;
- koparko-ładowarką;
- pompą spalinową o wysokości podnoszenia min. 6 m;
- pojazdem specjalistycznym przeznaczonym do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów oraz odsysania
zanieczyszczeń i osadów z wpustów;
- sprzętem do wykonania monitoringu stanu kanalizacji deszczowej;
- agregatem prądotwórczym.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków
dowodowych o których mowa w pkt 14 ppkt 2 SWZ.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje
zawarte w złożonej ofercie wraz z załącznikami oraz innych oświadczeniach i dokumentach, złożonych przez Wykonawcę w
trakcie postępowania, wg formuły spełnia/nie spełnia.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunki.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2022-05-12 10:00
Po zmianie:
2022-05-19 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-05-12 11:00
Po zmianie:
2022-05-19 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2022-06-10
Po zmianie:
2022-06-17
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