
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
KOREKTA ORGANIZACJI RUCHU W ZAKRESIE REGULACJI DOSTĘPNOŚCI OBSZARU CENTRUM MIASTA JELENIEJ

GÓRY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO JELENIA GÓRA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821523

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 58

1.4.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-500

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.4.7.) Numer telefonu: 757546390

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@jeleniagora.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jeleniagora.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 00082969

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00054411

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z Zatwierdzeniem Nr KT.44/2021 z dnia
16.08.2021 r. wraz z montażem automatycznych słupków blokujących w zabytkowej części miasta Jeleniej Góry. 
Zamówienie realizowane jest w ramach zadania budżetowego pn.: „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” – Przebudowa
nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój lokalny”.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m in.:
1) wymianę oraz montaż oznakowania pionowego -159 szt
2) wymianę oraz montaż konstrukcji wsporczych - 62 szt
3) malowanie oznakowania poziomego - 50 m 2
4) dostawę i montaż stałych słupków blokujących - 20 szt.
5) dostawę i montaż demontowalnych słupków blokujących - 7 szt.
6) dostawę i montaż automatycznych słupków blokujących - 3 szt.
7) dostawę i montaż kamer ANPR - 10 szt
8) wykonanie instalacji zasilającej oraz sterującej słupkami - 5 kpl.
9) dostawę central i ich uruchomienie - 2 kpl.
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Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w załącznikach do opisu
przedmiotu zamówienia.

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z Zatwierdzeniem Nr KT.44/2021 z dnia
16.08.2021 r. wraz z montażem automatycznych słupków blokujących w zabytkowej części miasta Jeleniej Góry. 
Zamówienie realizowane jest w ramach zadania budżetowego pn.: „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” – Przebudowa
nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój lokalny”.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m in.:
1) wymianę oraz montaż oznakowania pionowego 159 szt
2) wymianę oraz montaż konstrukcji wsporczych 62 szt
3) malowanie oznakowania poziomego 50 m 2
4) dostawę i montaż stałych słupków blokujących 20 szt.
5) dostawę i montaż demontowalnych słupków blokujących 7 szt.
6) dostawę i montaż automatycznych słupków blokujących 3 szt.
7) wykonanie instalacji zasilającej oraz sterującej słupkami 5 kpl.”

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w załącznikach do opisu
przedmiotu zamówienia.

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: 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) Kierownikiem robót – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn.
zm.) – Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń.
2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył z należytą starannością co najmniej jedno (1)
zamówienie polegające na budowie lub przebudowie systemu zarządzania ruchem, w zakres którego wchodził montaż
automatycznych słupków blokujących lub szlabanów przeszkodowych.

Po zmianie: 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) Kierownikiem robót – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn.
zm.) – Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00082969/01 z dnia 2023-02-06

2023-02-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń.
2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył z należytą starannością co najmniej jedno (1)
zamówienie polegające na montażu automatycznych słupków blokujących lub szlabanów przeszkodowych.

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: 
2023-02-09 10:00

Po zmianie: 
2023-02-17 10:00

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

Przed zmianą: 
2023-02-09 10:15

Po zmianie: 
2023-02-17 10:15

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

Przed zmianą: 
2023-03-10

Po zmianie: 
2023-03-18
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