Ogłoszenie nr 2021/BZP 00041941/01 z dnia 2021-04-28

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa systemu kontroli ruchu kołowego na obszarze zielonogórskiego deptaka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Góra
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770178
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Podgórna 22
1.4.2.) Miejscowość: Zielona Góra
1.4.3.) Kod pocztowy: 65-424
1.4.4.) Województwo: lubuskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.zielona-gora.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zielona-gora.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: 2021/BZP 00041941/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-28 08:33

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00038162/01
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: 1. Spełniający minimalne warunki
udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia, dotyczące:1.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) umożliwiającej
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w okresie ostatnich 5 lat (liczonych
wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonali:1) zadania o łącznej wartości 200.000,00 zł brutto, lecz nie
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mniej niż 10.000,00 zł brutto za 1 zadanie, w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy
kontroli ruchu kołowego przy pomocy słupków i/lub blokad i/lub zapór drogowych automatycznie
chowanych i/lub szlabanów z wykorzystaniem rozwiązania kontroli dostępu za pomocą zdalnego
sterowania i/lub karty bezstykowej i/lub klawiatury numerycznej i/lub aplikacji w telefonie i/lub
systemu odczytu tablic rejestracyjnych, 2) co najmniej 2 zadania o minimalnej wartości
20.000,00 zł brutto każde w zakresie wykonania systemu monitoringu wizyjnego z
wykorzystaniem infrastruktury technicznej, tj. kamer wizyjnych, sieci strukturalnej i systemu
zasilania bezprzerwowego.Uwaga: Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SWZ
również w przypadku, gdy doświadczenie posiadane przez Wykonawcę obejmuje szerszy
zakres i wartość robót od wymaganych w pkt 5.1.1. SWZ; Wykonawca posiada wiedzę i
doświadczenie w realizacji mniejszej ilości zadań niż określona w pkt 5.1.1 SIWZ pod
warunkiem, że w ich ramach wykonano zakresy robót spełniające wszystkie wymagania pkt
5.1.1.1), 5.1.1.2) SWZ; Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie zdobyte w realizacji
robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami Zamawiający uzna za
spełnione warunki pkt 5.1.1. SWZ, gdy wymagany zakres robót budowlanych został faktycznie
wykonany przez Wykonawcę, a nie jego współpartnera lub współpartnerów; W przypadku
złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna
za spełniony niniejszy warunek, gdy współpartner, który posiada wymagane doświadczenie,
wykona co najmniej zakres przedmiotu zamówienia określony w pkt 5.1.1. SWZ. 1.2.zdolności
zawodowej (w zakresie personelu) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości tj. do realizacji zamówienia publicznego skierowane zostaną przez Wykonawcę
osoby posiadające niezbędne do wykonania zamówienia uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności:1) konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu zamówienia - kierownik budowy (1 osoba), która przez co najmniej 18 miesięcy brała
udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, oraz 2) inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia (1 osoba), oraz3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne
do realizacji przedmiotu zamówienia (1 osoba), oraz4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba), oraz5) instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały
wydane na podstawie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do
realizacji przedmiotu zamówienia (1 osoba).UWAGA: 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 2020 r. poz. 220); Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osobę wskazaną
przez Wykonawcę, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania odpowiednio w ww.
zakresach uprawnień budowlanych lub doświadczenia; W przypadku złożenia oferty przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna za spełniony
niniejszy warunek gdy współpartner, który posiada wymaganą zdolność zawodową, wykona co
najmniej zakres przedmiotu zamówienia określony w pkt 5.1.2. SWZ.
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Po zmianie:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1. Spełniający minimalne warunki
udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia, dotyczące:1.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) umożliwiającej
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w okresie ostatnich 5 lat (liczonych
wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonali:1) zadania o łącznej wartości 200.000,00 zł brutto, lecz nie
mniej niż 10.000,00 zł brutto za 1 zadanie, w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy
kontroli ruchu kołowego przy pomocy słupków i/lub blokad i/lub zapór drogowych automatycznie
chowanych i/lub szlabanów i/lub pętli indukcyjnych i/lub kamer z wykorzystaniem rozwiązania
kontroli dostępu za pomocą zdalnego sterowania i/lub karty bezstykowej i/lub klawiatury
numerycznej i/lub aplikacji w telefonie i/lub systemu odczytu tablic rejestracyjnych,2) co najmniej
2 zadania o minimalnej wartości 20.000,00 zł brutto każde w zakresie wykonania systemu
monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem infrastruktury technicznej, tj. kamer wizyjnych, sieci
strukturalnej i systemu zasilania bezprzerwowego.Uwaga: Zamawiający uzna za spełnione
warunki pkt 5.1.1. SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie posiadane przez Wykonawcę
obejmuje szerszy zakres i wartość robót od wymaganych w pkt 5.1.1. SWZ; Wykonawca
posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji mniejszej ilości zadań niż określona w pkt 5.1.1
SIWZ pod warunkiem, że w ich ramach wykonano zakresy robót spełniające wszystkie
wymagania pkt 5.1.1.1), 5.1.1.2) SWZ; Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie
zdobyte w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami
Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SWZ, gdy wymagany zakres robót
budowlanych został faktycznie wykonany przez Wykonawcę, a nie jego współpartnera lub
współpartnerów; W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek, gdy współpartner, który posiada
wymagane doświadczenie, wykona co najmniej zakres przedmiotu zamówienia określony w pkt
5.1.1. SWZ.1.2.zdolności zawodowej (w zakresie personelu) umożliwiającej realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. do realizacji zamówienia publicznego
skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające niezbędne do wykonania zamówienia
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w
specjalności:1) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia - kierownik budowy (1
osoba), która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
będącego instytucją kultury, oraz 2) inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba), oraz3)
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia
(1 osoba), oraz4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia (1 osoba), oraz5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia
(1 osoba).UWAGA: 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
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członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220); Zamawiający dopuszcza łączenie
kilku funkcji przez osobę wskazaną przez Wykonawcę, pod warunkiem, że osoba ta spełnia
łącznie wymagania odpowiednio w ww. zakresach uprawnień budowlanych lub doświadczenia;
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek gdy współpartner, który posiada wymaganą
zdolność zawodową, wykona co najmniej zakres przedmiotu zamówienia określony w pkt 5.1.2.
SWZ.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-05-12 09:00
Po zmianie:
2021-05-17 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-05-12 12:00
Po zmianie:
2021-05-17 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-06-10
Po zmianie:
2021-06-15
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