PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.27.10.2018
RISS 4008422

Zielona Góra 13 marca 2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra kod, miejscowość 65-424 Zielona Góra ul. Podgórna 22,woj. lubuskie
telefon (+48) 68 456-41-00, faks (+48) 68 456-44-55, www.um.zielona-gora.pl.
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

2.
3.

Tryb zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.
Tytuł: Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja
energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II – Miejskie
Przedszkole nr 38 przy ulicy Braniborskiej 13 w Zielonej Górze”
4.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 06.03 2018 r. pod numerem 525057-N-2018.
5.
Zmiany w ogłoszeniu dotyczą ogłoszenia o zamówieniu znak DO-ZP.271.27.3.2018.
5.1. Numer sekcji:III
Punkt 1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa
W ogłoszeniu jest
Określenie warunków: 5.1.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej: - min. 1 (ilość) zadanie w zakresie pełnienia
nadzoru nad robotami budowlanymi w trybie zaprojektuj i wybuduj termomodernizacji
elementów budowlanych, modernizacji energetycznej instalacji sanitarnych i instalacji
elektrycznych o wartości 300.000,00 zł netto na obiekcie w obszarze objętym nadzorem
konserwatora zabytków - potwierdzone dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane
należycie. Uwaga: 1) Zamawiający dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania
wymaganego warunku kwotowego, o którym mowa w pkt 5.1.1. SIWZ; 2) Zamawiający uzna za
spełnione warunki pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, gdy: a) doświadczenie wykazane
przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość usług od wymaganych w pkt 5.1.1. SIWZ Zamawiający wymaga, aby w wykazie usług (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione
zostały wartość i zakres wykonanych usług spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które
Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań; 5.1.2. zdolności zawodowej (w
zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby
posiadające zgodnie z ustawą Prawo budowlane: a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, która
odbyła 2-letnią praktykę zawodową przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków (osoba ta będzie pełnić funkcję Koordynatora/ Kierownika Zespołu Nadzoru
Inwestorskiego), b) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, c) 1 osoba z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie
niezbędnym do realizacji zamówienia, Uwaga: 1) Zamawiający określając wymogi w zakresie
posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
2) Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osoby wskazane przez Wykonawcę, pod
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warunkiem, że osoby te spełniają łącznie wymagania w ww. zakresach uprawnień budowlanych,
o których mowa w pkt 5.1.2.) SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w
ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych
lub
doświadczeniu
tych osób: Tak
W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: 5.1.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej: - min. 1 (ilość) zadanie w zakresie pełnienia
nadzoru nad robotami budowlanymi w trybie zaprojektuj i wybuduj termomodernizacji
elementów budowlanych, modernizacji energetycznej instalacji sanitarnych i instalacji
elektrycznych o wartości 300.000,00 zł netto na obiekcie w obszarze objętym nadzorem
konserwatora zabytków - potwierdzone dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane
należycie. Uwaga: 1) Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SIWZ również w
przypadku, gdy: a) doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i
wartość usług od wymaganych w pkt 5.1.1. SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie usług
(wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych usług
spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych
wielozakresowych zadań; 5.1.2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji
zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające zgodnie z ustawą Prawo
budowlane: a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, która odbyła 2-letnią praktykę
zawodową przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (osoba ta będzie
pełnić funkcję Koordynatora/ Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego), b) 1 osoba z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie
niezbędnym do realizacji zamówienia, c) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia, Uwaga: 1) Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65); 2) Zamawiający dopuszcza łączenie
kilku funkcji przez osoby wskazane przez Wykonawcę, pod warunkiem, że osoby te spełniają
łącznie wymagania w ww. zakresach uprawnień budowlanych, o których mowa w pkt 5.1.2.)
SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Punkt: IV.6.2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest:
Data:2018-03-15, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-19, godzina: 10:00,
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 13 marca 2018 r.
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
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