
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Bobowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bobowa (woj. Małopolskie, powiat gorlicki)

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892050

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 21

1.4.2.) Miejscowość: Bobowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-350

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: 18/3514300

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@bobowa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bobowa.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 00078175

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00029044

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: 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w
tym zakresie. Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o
spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; Ocena spełniania w/w warunku udziału w
postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunku
udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji finansowej. 

Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość
odpowiadającą min. kwocie przedstawionej w ofercie (dot. CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II)

4) zdolności technicznej lub zawodowej

1) zdolność techniczna: 
• dla CZĘŚCI I
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Wykonawca spełni warunek jeśli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci
oświetlenia dróg publicznych o długości co najmniej 300 mb każde zadanie z podaniem długości, wartości, daty i miejsca
wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowiązującymi przepisami
i prawidłowo ukończone.
• dla CZĘŚCI II
Wykonawca spełni warunek jeśli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1-ą robotę budowlaną polegającą na wykonaniu
modernizacji oświetlenia, wymianie opraw na oprawy LEDowe o wartości co najmniej 500 000,00 zł - z podaniem wartości,
daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i prawidłowo ukończone.

2) zdolność zawodowa (dot. CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II): 
Wykonawca musi wykazać, iż do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami
posiadającymi uprawnienia do kierowania robót w specjalnościach:
a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W/w osoba winna posiadać aktualny wpis na listę
członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
b) minimum 1 osobą (elektrykiem) posiadającą uprawnienia SEP do 1 KV w kategorii E albo odpowiadające ważne
uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, wydane w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89
poz. 828 ze zm.),
c) minimum 1 osobą (elektrykiem) posiadającym uprawnienia SEP do 1 KV w kategorii D albo odpowiadające ważne
uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, wydane w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89
poz. 828 ze zm.).

Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

Zamawiający jako spełnienie warunku dopuszcza wykazanie tej samej osoby na stanowiska wymienione pod lit a) – c) pod
warunkiem posiadania przez daną osobę uprawnień do pełnienia funkcji w wymaganym zakresie i w wymaganych
specjalnościach. 

Uwaga:
- w przypadku, gdy ww. robota budowlana będzie stanowiła część przedmiotu zamówienia o szerszym zakresie,
Wykonawca zobowiązany jest w „Wykazie wykonanych robót” wyodrębnić rodzajowo robotę, o której mowa powyżej,
- w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach
określonych w pkt 1.3. w Rozdziale IX SWZ, warunek o którym mowa w pkt 1.2. ppkt 4) powyżej musi zostać spełniony w
całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym
zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia,
- w przypadku gdy Wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien
wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia która będzie odpowiadała zakresowi, który został określony
przez zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Po zmianie: 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w
tym zakresie. Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o
spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; Ocena spełniania w/w warunku udziału w
postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunku
udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji finansowej. 

Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość
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odpowiadającą min. kwocie przedstawionej w ofercie (dot. CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II)

4) zdolności technicznej lub zawodowej

1) zdolność techniczna: 
• dla CZĘŚCI I
Wykonawca spełni warunek jeśli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci
oświetlenia dróg publicznych o długości co najmniej 300 mb każde zadanie z podaniem długości, wartości, daty i miejsca
wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowiązującymi przepisami
i prawidłowo ukończone.
• dla CZĘŚCI II
Wykonawca spełni warunek jeśli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1-ą robotę budowlaną polegającą na wykonaniu
modernizacji oświetlenia, wymianie opraw na oprawy LEDowe o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto - z podaniem
wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i prawidłowo ukończone.

2) zdolność zawodowa (dot. CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II): 
Wykonawca musi wykazać, iż do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami
posiadającymi uprawnienia do kierowania robót w specjalnościach:
a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W/w osoba winna posiadać aktualny wpis na listę
członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
b) minimum 1 osobą (elektrykiem) posiadającą uprawnienia SEP do 1 KV w kategorii E albo odpowiadające ważne
uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, wydane w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89
poz. 828 ze zm.),
c) minimum 1 osobą (elektrykiem) posiadającym uprawnienia SEP do 1 KV w kategorii D albo odpowiadające ważne
uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, wydane w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89
poz. 828 ze zm.).

Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

Zamawiający jako spełnienie warunku dopuszcza wykazanie tej samej osoby na stanowiska wymienione pod lit a) – c) pod
warunkiem posiadania przez daną osobę uprawnień do pełnienia funkcji w wymaganym zakresie i w wymaganych
specjalnościach. 

Uwaga:
- w przypadku, gdy ww. robota budowlana będzie stanowiła część przedmiotu zamówienia o szerszym zakresie,
Wykonawca zobowiązany jest w „Wykazie wykonanych robót” wyodrębnić rodzajowo robotę, o której mowa powyżej,
- w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach
określonych w pkt 1.3. w Rozdziale IX SWZ, warunek o którym mowa w pkt 1.2. ppkt 4) powyżej musi zostać spełniony w
całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym
zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia,
- w przypadku gdy Wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien
wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia która będzie odpowiadała zakresowi, który został określony
przez zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

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: 
2023-02-06 08:00
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Po zmianie: 
2023-02-08 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2023-02-06 08:05

Po zmianie: 
2023-02-08 08:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2023-03-07

Po zmianie: 
2023-03-09
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