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Ogłoszenie nr 540229607-N-2020 z dnia 17-11-2020 r.

Piotrków Trybunalski:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 606379-N-2020 

Data: 04/11/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Piotrków Trybunalski, Krajowy numer identyfikacyjny 59064846800000, ul. Pasaż Karola

Rudowskiego  10, 97-300  Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 327 796, e-

mail zamowienia.publiczne@piotrkow.pl, faks 447 327 798. 

Adres strony internetowej (url): https://www.bip.piotrkow.pl/ 

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne: 

---

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II. 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez

wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. roboty hydrotechniczne. 

W ogłoszeniu powinno być: 10. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez

wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. 1) roboty konstrukcyjne alejek – układanie

obrzeży, kostki kamiennej i podbudowy, 2) roboty zieleniarskie. 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: 1. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający

uzna za spełniony jeśli wykonawca: 1) wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia

(wykonane w ramach dwóch odrębnych umów), wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym

okresie, odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: polegające na

rewitalizacji zabytkowych parków o wartości co najmniej 3.500.000,00 zł brutto – wg załącznika

nr 5 do SIWZ. Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu

(zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu

grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał

wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o

wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia

stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy

wystawionych przez wykonawcę faktur. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

przez wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za

spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę.

W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (w

odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane) ww.

warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie

podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca. 2) dysponuje i skieruje do

realizacji zamówienia publicznego osoby niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w

szczególności: 1. kierownika budowy posiadającego:  uprawnienie do kierowania pracami przy

zabytkach nieruchomych, zgodnie z art. 37c ustawy Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,

tj.:  uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności

konstrukcyjno-budowlanej,  doświadczenie polegające na udziale, przez co najmniej 18

miesięcy, w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do

rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,  doświadczenie polegające na

pełnieniu funkcji kierownika budowy, uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
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terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,

przy realizacji co najmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji

zabytkowego parku na kwotę minimum 3.500.000,00 zł brutto. 2. kierowników robót

posiadających:  uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o

specjalności instalacyjnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – sieci, instalacje i

urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,  uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji

technicznej w budownictwie o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych,  uprawnienie do kierowania pracami konserwatorskimi

oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do

rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru – zgodnie z art. 37b

ustawy Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, tj.:  osoba, która ukończyła studia drugiego

stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć

umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich

przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną

zielenią wpisaną do rejestru,  osoba, która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po

zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, ma doświadczenie polegające

na udziale, przez co najmniej 9 miesięcy, w pracach konserwatorskich lub pracach

restauratorskich prowadzonych przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo

innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru, lub była zatrudniona przy tych

pracach w muzeum będącym instytucją kultury. – wg załącznika nr 6 do SIWZ. Przez

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie

uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo

budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub

odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie aktualnych

przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony,

jeżeli spełnią go łącznie wykonawcy wspólnie składający ofertę. W przypadku, gdy wykonawca

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (w odniesieniu do warunków

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
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usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane) ww. warunek zostanie uznany przez

zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym

zakresie powołuje się wykonawca. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej

zamawiający uzna za spełniony jeśli wykonawca: 1) wykonał należycie co najmniej dwa

zamówienia (wykonane w ramach dwóch odrębnych umów), wykonane w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy to w tym okresie, odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.:

polegające na rewaloryzacji historycznej zieleni – prowadzeniu robót budowlanych (przebudowa

i remont) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętej w ewidencji konserwatorskiej

lub znajdującej się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w strefach

ochrony konserwatorskiej A i B, o wartości co najmniej 3.500.000,00 zł brutto każda – wg

załącznika nr 5 do SIWZ. Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach

kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na

doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie

wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do

wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz

przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres

obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. W przypadku wspólnego ubiegania się

o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez

zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców

składających ofertę. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są

wymagane) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go

samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca. 2) dysponuje

i skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby niezbędne do wykonania zamówienia

publicznego, w szczególności: 1. kierownika budowy posiadającego: - uprawnienie do

kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z art. 37c ustawy Ochrona zabytków

i opieka nad zabytkami, tj.:  uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w

budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  doświadczenie polegające na udziale,
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przez co najmniej 18 miesięcy, w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach

nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, -

doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy, uzyskane w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy to w tym okresie, przy realizacji co najmniej jednego zadania inwestycyjnego

polegającego na rewaloryzacji historycznej zieleni – prowadzeniu robót budowlanych

(przebudowa i remont) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujęte w ewidencji

konserwatorskiej lub znajdującej się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

w strefach ochrony konserwatorskiej A i B, na kwotę minimum 3.500.000,00 zł brutto. 2.

kierowników robót posiadających: - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej

w budownictwie o specjalności instalacyjnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych –

sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, - uprawnienia do pełnienia

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - uprawnienie do kierowania

pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach

będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do

rejestru – zgodnie z art. 37b ustawy Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, tj.:  osoba,

która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program

obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie

prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru

albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru,  osoba, która po rozpoczęciu

studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich,

ma doświadczenie polegające na udziale, przez co najmniej 9 miesięcy, w pracach

konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy zabytkach będących parkami

wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru, lub była

zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury. – wg załącznika nr 6 do

SIWZ. Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający

rozumie uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo

budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub

odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie aktualnych

przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
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członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony,

jeżeli spełnią go łącznie wykonawcy wspólnie składający ofertę. W przypadku, gdy wykonawca

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (w odniesieniu do warunków

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane) ww. warunek zostanie uznany przez

zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym

zakresie powołuje się wykonawca. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 5.1) 

W ogłoszeniu jest: NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO wykonawca, którego oferta została

najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,

aktualnych na dzień złożenia, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spełniania przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – ART. 25 UST. 1 PKT 1 ustawy Pzp,

zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wykazu robót budowlanych, w szczególności

potwierdzającego wykonanie co najmniej: dwóch zamówień (wykonane w ramach dwóch

odrębnych umów), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadających

rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: polegających na rewitalizacji zabytkowych

parków o wartości co najmniej 3.500.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg

załącznika nr 5 do SIWZ, wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te roboty budowlane

zostały wykonane należycie, w szczególności informacjami o tym czy roboty zostały wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; W przypadku, gdy

wykonawca wykonał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb

niniejszego postępowania winien wyodrębnić zakres/rodzaj robót, o którym mowa powyżej i

podać jego wartość. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
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dokumentów – inne dokumenty. 2) Wykazu osób, którymi dysponuje i skieruje do realizacji

zamówienia publicznego – osoby niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w

szczególności: 1. kierownika budowy posiadającego:  uprawnienie do kierowania pracami przy

zabytkach nieruchomych, zgodnie z art. 37c ustawy Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,

tj.:  uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności

konstrukcyjno-budowlanej,  doświadczenie polegające na udziale, przez co najmniej 18

miesięcy, w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do

rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,  doświadczenie polegające na

pełnieniu funkcji kierownika budowy, uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,

przy realizacji co najmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji

zabytkowego parku na kwotę minimum 3.500.000,00 zł brutto. 2. kierowników robót

posiadających:  uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o

specjalności instalacyjnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – sieci, instalacje i

urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,  uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji

technicznej w budownictwie o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych,  uprawnienie do kierowania pracami konserwatorskimi

oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do

rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru – zgodnie z art. 37b

ustawy Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, tj.:  osoba, która ukończyła studia drugiego

stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć

umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich

przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną

zielenią wpisaną do rejestru,  osoba, która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po

zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, ma doświadczenie polegające

na udziale, przez co najmniej 9 miesięcy, w pracach konserwatorskich lub pracach

restauratorskich prowadzonych przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo

innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru, lub była zatrudniona przy tych

pracach w muzeum będącym instytucją kultury – wg załącznika nr 6 do SIWZ. W przypadku,

gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zamawiający ocenia, czy

udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
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warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy

Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 1) W przypadku wskazania przez

wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2) W

przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w

posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych

przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt ustawy Pzp, korzysta z posiadanych

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp

zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację

zamówienia. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o

udzielenie zamówienia zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a

jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie

zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być: NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO wykonawca, którego

oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie, nie

krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.W celu potwierdzenia spełniania

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – ART. 25 UST. 1 PKT 1 ustawy Pzp,

zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wykazu robót budowlanych, w szczególności

potwierdzającego wykonanie co najmniej: dwóch zamówień (wykonane w ramach dwóch

odrębnych umów), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
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ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadających

rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: polegające na rewaloryzacji historycznej

zieleni – prowadzeniu robót budowlanych (przebudowa i remont) przy zabytku wpisanym do

rejestru zabytków lub ujętej w ewidencji konserwatorskiej lub znajdującej się w miejscowych

planach zagospodarowania przestrzennego w strefach ochrony konserwatorskiej A i B, o

wartości co najmniej 3.500.000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg załącznika

nr 5 do SIWZ, wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały

wykonane należycie, w szczególności informacjami o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; W przypadku, gdy wykonawca

wykonał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego

postępowania winien wyodrębnić zakres/rodzaj robót, o którym mowa powyżej i podać jego

wartość. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

inne dokumenty. 2) Wykazu osób, którymi dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia

publicznego – osoby niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności:1.

kierownika budowy posiadającego: - uprawnienie do kierowania pracami przy zabytkach

nieruchomych, zgodnie z art. 37c ustawy Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, tj.: 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności

konstrukcyjno-budowlanej,  doświadczenie polegające na udziale, przez co najmniej 18

miesięcy, w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do

rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, - doświadczenie polegające na

pełnieniu funkcji kierownika budowy, uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,

przy realizacji co najmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na rewaloryzacji

historycznej zieleni – prowadzeniu robót budowlanych (przebudowa i remont) przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytków lub ujęte w ewidencji konserwatorskiej lub znajdującej się w

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w strefach ochrony konserwatorskiej A

i B, na kwotę minimum 3.500.000,00 zł brutto. 2. kierowników robót posiadających: -

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności

instalacyjnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – sieci, instalacje i urządzenia
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wodociągowe i kanalizacyjne, - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w

budownictwie o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, - uprawnienie do kierowania pracami konserwatorskimi oraz pracami

restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo

innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru – zgodnie z art. 37b ustawy Ochrona

zabytków i opieka nad zabytkami, tj.:  osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub

jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające

nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkach

będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do

rejestru,  osoba, która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego

semestru jednolitych studiów magisterskich, ma doświadczenie polegające na udziale, przez co

najmniej 9 miesięcy, w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych

przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną

zielenią wpisaną do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym

instytucją kultury. – wg załącznika nr 6 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy

przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w

postępowaniu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jeżeli

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne. 1) W przypadku wskazania przez wykonawcę

dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z

tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2) W przypadku

wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu

zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez

zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp

zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
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wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację

zamówienia. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o

udzielenie zamówienia zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a

jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie

zamówienia. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 2.2) 

W ogłoszeniu jest: Łączna cena ofertowa brutto 60,00 Wydłużona rękojmia (powyżej 60 m-cy)

20,00 Doświadczenie zawodowe kierownika budowy (ilość kontraktów /zadań) 20,00 

W ogłoszeniu powinno być: Łączna cena ofertowa brutto 60,00 Wydłużona rękojmia (powyżej

60 m-cy) 20,00 Dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika budowy (ilość kontraktów

/zadań) 20,00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-11-19, godzina: 09:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-12-03, godzina: 09:00 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 2.2) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: R. Kryterium: wydłużona rękojmia (nie dotyczy prac
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związanych z zielenią, na które okres gwarancyjny ustala się na: trawniki 1 rok od dokonania

odbioru końcowego, na nasadzone drzewa – 3 lata od daty odbioru) Ocena punktowa w

kryterium „Wydłużona rękojmia” dokonana zostanie na podstawie okresu rękojmi jakości na

przedmiot zamówienia (liczonego w pełnych miesiącach), licząc od daty odbioru ostatecznego

(końcowego) i przeliczona według wzoru wskazanego w powyższej tabeli. Minimalny,

wymagany przez zamawiającego okres rękojmi wynosi 60 miesięcy. Zaoferowanie krótszego

spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Maksymalny,

wymagany przez zamawiającego okres rękojmi wynosi 84 miesiące. W przypadku zaoferowania

okresu rękojmi dłuższego niż 84 miesiące, punkty przyznane ofercie w tym kryterium zostaną

obliczone jak dla okresu 84 miesięcy. W przypadku niewypełnienia w Formularzu ofertowym

(załącznik nr 1 do SIWZ) pozycji dotyczącej „Deklarowany okres rękojmi" przez wykonawcę,

zamawiający przyzna 0 pkt w kryterium „Wydłużona rękojmia" i przyjmie minimalny okres

rękojmi tj. 60 miesięcy. D. Kryterium: Dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika budowy

(ilość kontraktów/zadań) Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie kierownika robót”

dokonana zostanie na podstawie ilości zadeklarowanego dodatkowego doświadczenia ponad

wymagane jako warunek udziału w postępowaniu, polegającego na udziale w robotach

budowlanych (zadaniach /kontraktach) jako kierownik budowy, prowadzonych przy zabytkach

nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,

uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, na kwotę minimum 2.000.000,00 zł

brutto, Minimalne, wymagane przez zamawiającego doświadczenie kierownika budowy, zostało

wskazane w warunkach udziału w postępowaniu w pkt 3.1 rozdziału V SIWZ (warunek udziału

w postępowaniu) – 0 punktów. Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy, w ilości 1

kontrakt /zadanie – 10 punktów. Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy, w ilości 2

kontrakt /zadanie – 15 punktów. Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy, w ilości 3

kontrakty /zadania – 20 punktów. W przypadku zaoferowania większego doświadczenia

kierownika budowy niż 3 kontrakty/ zadania, punkty przyznane ofercie w tym kryterium zostaną

obliczone jak dla 3 kontraktów/ zadań. W przypadku niewypełnienia w Formularzu ofertowym

(załącznik nr 1 do SIWZ) pozycji dotyczącej „Doświadczenie kierownika budowy",

zamawiający przyzna 0 pkt w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy" i przyjmie

minimalną wymaganą ilość określoną w pkt 3.1 rozdziału V SIWZ. Całkowita liczba punktów,

jaką otrzyma dana oferta w danej części, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: S = C + R +

D gdzie: S – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa
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brutto”, R – punkty uzyskane w kryterium „Wydłużona rękojmia”, D – punkty uzyskane w

kryterium „Dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika budowy”. 


