
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku

Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rabka-Zdrój

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893090

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Parkowa 2

1.4.2.) Miejscowość: Rabka-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-700

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@rabka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabka.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: 2023/BZP 00088207

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00080220

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: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na zasadach określonych w
pkt. 11 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału 
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z termomodernizacją budynku o wartości
brutto nie mniejszej niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100) oraz potwierdzi dowodami że roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności poda informację że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone*.
Zamawiający dopuszcza dowody wykonania robót budowlanych, o których mowa powyżej z ceną wyrażoną w innej walucie
niż PLN, mieszczącej się w tabeli Narodowego Banku Polskiego (NBP). 
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W takim przypadku Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażoną w walucie innej niż polska stosując średni kurs NBP
z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje
średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
oraz
- dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania budową bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz posiadających aktualne członkostwo w odpowiedniej Izbie Inżynierów Budownictwa,
która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w ww. specjalności liczone od daty uzyskania odpowiednich uprawnień.

oraz

- dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania budową bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami
budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadających aktualne
członkostwo 
w odpowiedniej Izbie Inżynierów Budownictwa, która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w ww. specjalności liczone
od daty uzyskania odpowiednich uprawnień.

oraz

- dysponuje 1 osobą posiadająca uprawnienia do kierowania budową bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im
ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
posiadających aktualne członkostwo w odpowiedniej Izbie Inżynierów Budownictwa, która posiada co najmniej 3 letnie
doświadczenie w ww. specjalności liczone od daty uzyskania odpowiednich uprawnień.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednie uprawnienia
do projektowania w specjalnościach wskazanych powyżej bez ograniczeń. 

Wymóg posiadania 3-letniego doświadczenia dla osób, które będą wykonywać zamówienie, weryfikowany będzie na etapie
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
Wykonawca będzie zobowiązany podać ten okres 
w latach wraz z informacją o nazwach zrealizowanych projektów/dokumentacji, terminach realizacji oraz pełnionej funkcji.
Okresy zrealizowanych projektów/dokumentacji, które na siebie nachodzą nie podlegają sumowaniu.
Uwaga! 
- Osoby sprawujące opisane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie muszą także w okresie realizacji zamówienia
należeć do właściwej izby samorządu zawodowego. 
- Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba legitymowała się więcej niż jednymi uprawnieniami wymaganymi przez
Zamawiającego. 
- Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1
ustawy Prawo budowlane 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 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021, poz.
1646 z późn. zm.).
Ocena spełnienia warunków przez Wykonawcę zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wg
zasady „spełnia” – „nie spełnia”. 

Nie spełnienie chociaż jednego z wymaganych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a
jego oferta zostanie odrzucona. 
* okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na zasadach określonych w
pkt. 11 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału 
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
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4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z termomodernizacją budynku o wartości
brutto nie mniejszej niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100) oraz potwierdzi dowodami że roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności poda informację że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone*.
Zamawiający dopuszcza dowody wykonania robót budowlanych, o których mowa powyżej z ceną wyrażoną w innej walucie
niż PLN, mieszczącej się w tabeli Narodowego Banku Polskiego (NBP). 
W takim przypadku Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażoną w walucie innej niż polska stosując średni kurs NBP
z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje
średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
oraz
- dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania budową bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz posiadających aktualne członkostwo w odpowiedniej Izbie Inżynierów Budownictwa,
która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w ww. specjalności liczone od daty uzyskania odpowiednich uprawnień.

oraz

- dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania budową bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami
budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadających aktualne
członkostwo 
w odpowiedniej Izbie Inżynierów Budownictwa, która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w ww. specjalności liczone
od daty uzyskania odpowiednich uprawnień.

oraz

- dysponuje 1 osobą posiadająca uprawnienia do kierowania budową bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im
ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
posiadających aktualne członkostwo w odpowiedniej Izbie Inżynierów Budownictwa, która posiada co najmniej 3 letnie
doświadczenie w ww. specjalności liczone od daty uzyskania odpowiednich uprawnień.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednie uprawnienia
do kierowania w specjalnościach wskazanych powyżej bez ograniczeń. 

Wymóg posiadania 3-letniego doświadczenia dla osób, które będą wykonywać zamówienie, weryfikowany będzie na etapie
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
Wykonawca będzie zobowiązany podać ten okres 
w latach.
Uwaga! 
- Osoby sprawujące opisane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie muszą także w okresie realizacji zamówienia
należeć do właściwej izby samorządu zawodowego. 
- Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba legitymowała się więcej niż jednymi uprawnieniami wymaganymi przez
Zamawiającego. 
- Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1
ustawy Prawo budowlane 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 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021, poz.
1646 z późn. zm.).
Ocena spełnienia warunków przez Wykonawcę zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wg
zasady „spełnia” – „nie spełnia”. 

Nie spełnienie chociaż jednego z wymaganych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a
jego oferta zostanie odrzucona. 
* okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
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