Ogłoszenie nr 2021/BZP 00229510/01 z dnia 2021-10-12

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie Strategicznej mapy hałasu miasta Zielona Góra

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
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
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 00229510/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-12 13:13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00221302/01
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 spełniający minimalne warunki udziału
w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia, dotyczące:
1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) umożliwiającej realizację zamówienia na
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odpowiednim poziomie jakości tj. w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia upływu
terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonali co najmniej jedno zadanie w zakresie opracowania strategicznej mapy hałasu lub
mapy akustycznej dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z uwzględnieniem hałasu drogowego,
kolejowego, przemysłowego, lotniczego.
Uwaga:
- Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SWZ również w przypadku, gdy
doświadczenie posiadane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość usług od
wymaganych w pkt 5.1.1. SWZ.
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie zdobyte w realizacji usług wykonanych
wspólnie z innymi Wykonawcami Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SWZ, gdy
wymagany zakres usług został faktycznie wykonany przez Wykonawcę, a nie jego
współpartnera lub współpartnerów.
- Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku zadań celem uzyskania wymaganego
warunku liczby mieszkańców, o którym mowa w pkt 5.1.1. SWZ.
- 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.
2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) umożliwiającej realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości tj. do realizacji zamówienia publicznego skierowane zostaną
przez Wykonawcę poniższe osoby:
1) co najmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie akustyki, ochrony
środowiska lub inżynierii środowiska oraz posiadającą doświadczenie, które nabyła przy
tworzeniu no najmniej jednej Strategicznej mapy hałasu lub Mapy akustycznej dla obszaru
miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 000,
2) co najmniej jedna osoba, posiadająca wykształcenie wyższe z zakresu akustyki, która była
autorem lub współautorem co najmniej jednego opracowania związanego z opracowaniem lub
aktualizacją Strategicznej mapy hałasu lub Mapy akustycznej dla aglomeracji o liczbie
mieszkańców powyżej 100 000,
3) co najmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie informatyki, która
brała udział we wdrożeniu przynajmniej jednego systemu na zarządzanie Strategiczną mapą
hałasu lub Mapą akustyczną.
Uwaga:
- Zamawiający nie dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osoby wskazane przez Wykonawcę,
które będą uczestniczy w wykonywaniu zamówienia;
- 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.
Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający minimalne warunki udziału
w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia, dotyczące:
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 co najmniej jedno zadanie w zakresie opracowania strategicznej mapy hałasu lub
mapy akustycznej dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z uwzględnieniem hałasu drogowego,
kolejowego, przemysłowego, lotniczego.
Uwaga:
- Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SWZ również w przypadku, gdy
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doświadczenie posiadane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość usług od
wymaganych w pkt 5.1.1. SWZ.
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie zdobyte w realizacji usług wykonanych
wspólnie z innymi Wykonawcami Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SWZ, gdy
wymagany zakres usług został faktycznie wykonany przez Wykonawcę, a nie jego
współpartnera lub współpartnerów.
- Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku zadań celem uzyskania wymaganego
warunku liczby mieszkańców, o którym mowa w pkt 5.1.1. SWZ.
- 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.
2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) umożliwiającej realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości tj. do realizacji zamówienia publicznego skierowane zostaną
przez Wykonawcę poniższe osoby:
1) co najmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie akustyki, ochrony
środowiska lub inżynierii środowiska oraz posiadającą doświadczenie, które nabyła przy
tworzeniu no najmniej jednej Strategicznej mapy hałasu lub Mapy akustycznej dla obszaru
miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 000,
2) co najmniej jedna osoba, posiadająca wykształcenie wyższe z zakresu akustyki, która była
autorem lub współautorem co najmniej jednego opracowania związanego z opracowaniem lub
aktualizacją Strategicznej mapy hałasu lub Mapy akustycznej dla aglomeracji o liczbie
mieszkańców powyżej 100 000,
3) co najmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie informatyki, która
brała udział we wdrożeniu przynajmniej jednego systemu na zarządzanie Strategiczną mapą
hałasu lub Mapą akustyczną.
Uwaga:
- Zamawiający nie dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osoby wskazane przez Wykonawcę,
które będą uczestniczy w wykonywaniu zamówienia;
- 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:
2021-10-15 09:00
Po zmianie:
2021-10-19 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-10-15 12:00
Po zmianie:
2021-10-19 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-11-13
Po zmianie:
2021-11-17
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