
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic Wojska
Polskiego, Sobieskiego i Grunwaldzkiej – poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190047617

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Czatkowska 2e

1.4.2.) Miejscowość: Tczew

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.tczew.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuktczew.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00148160/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-13 10:21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00136602/01

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 może ubiegać się Wykonawca, który: 1) w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o wartości łącznie z podatkiem VAT, nie
mniejszej niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda,
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polegające na budowie i/lub przebudowie sygnalizacji świetlnej wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną w zakresie jej zasilania, zaprogramowaniem i uruchomieniem sterownika sygnalizacji
świetlnej; 2) do realizacji zamówienia skieruje osobę, która posiada niżej określone uprawnienia
budowlane oraz doświadczenie zawodowe: - co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję Kierownika
Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum 3-
letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży; - co najmniej 1
osobę pełniącą funkcję Kierownika Robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum
roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży. Wykonawcy z
innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne
uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce
przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku
osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w
budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego
postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach
określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220). Do
przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający
przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia ukazania się ogłoszenia o
zamówieniu.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 1) w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o wartości łącznie z podatkiem VAT, nie
mniejszej niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda,
polegające na budowie i/lub przebudowie sygnalizacji świetlnej wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną w zakresie jej zasilania, zaprogramowaniem i uruchomieniem sterownika sygnalizacji
świetlnej; 2) do realizacji zamówienia skieruje osobę, która posiada niżej określone uprawnienia
budowlane oraz doświadczenie zawodowe:
- co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi: 
• w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą
minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży;
i/lub 
• w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w
pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży; Wykonawcy z innych państw
członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważneuprawnienia uzyskane w
swoich krajach pochodzenia. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa
krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza
Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w
budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego
postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach
określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220). Do
przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
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warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający
przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia ukazania się ogłoszenia o
zamówieniu.

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: 
2021-08-19 09:00

Po zmianie: 
2021-08-23 09:00

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

Przed zmianą: 
2021-08-19 09:10

Po zmianie: 
2021-08-23 09:10

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

Przed zmianą: 
2021-09-17

Po zmianie: 
2021-09-21
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