
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji zapory zbiornika wodnego w miejscowości

Dzikowiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWA RUDA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000536580

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Niepodległości 2

1.4.2.) Miejscowość: Nowa Ruda

1.4.3.) Kod pocztowy: 57-400

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.nowaruda.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gmina.nowaruda.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 00158458/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-24 13:09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00146238/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

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: 
Warunki udziału w postępowaniu ustalone przez Zamawiającego w zakresie: 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także na podstawie
dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących dokumentów: 
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1) zdolności do występowania w obrocie prawnym: 
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności do występowania w obrocie
prawnym przedstawi odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Warunek wpisu do rejestru handlowego czy CEIDG
dotyczy osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku zobowiązany jest do złożenia dokumentów
potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na
opracowaniu dokumentacji projektowej zapory zbiornika wodnego wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
(będzie dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów) n/w osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy
posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, określonych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, a w stosunku do Wykonawców zagranicznych
równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych art. 12a ustawy
Prawo budowlane, z uwzględnieniem ustawy 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 z późn. zm.), tj.:
 przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej
hydrotechnicznej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów, która posiada co najmniej trzyletnie
doświadczenie w projektowaniu robotami budowlanymi w w/w specjalności.
Zamawiający dopuszcza łączenie posiadanych kwalifikacji - warunek uznaje się za spełniony,
jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione
uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te
łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.
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Po zmianie: 
Warunki udziału w postępowaniu ustalone przez Zamawiającego w zakresie: 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także na podstawie
dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących dokumentów: 

1) zdolności do występowania w obrocie prawnym: 
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności do występowania w obrocie
prawnym przedstawi odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Warunek wpisu do rejestru handlowego czy CEIDG
dotyczy osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku zobowiązany jest do złożenia dokumentów
potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na
opracowaniu dokumentacji projektowej budowy i/lub modernizacji i/lub remontu zapory zbiornika
wodnego wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
(będzie dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów) n/w osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy
posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, określonych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, a w stosunku do Wykonawców zagranicznych
równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych art. 12a ustawy
Prawo budowlane, z uwzględnieniem ustawy 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 z późn. zm.), tj.:
 przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej
hydrotechnicznej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów, która posiada co najmniej trzyletnie
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doświadczenie w projektowaniu robotami budowlanymi w w/w specjalności.
Zamawiający dopuszcza łączenie posiadanych kwalifikacji - warunek uznaje się za spełniony,
jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione
uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te
łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.
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