
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie badań jakości powietrza dla miasta Płocka w latach 2022-2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO PŁOCK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016086

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Stary Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Płock

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@plock.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nowybip.plock.eu/

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 00319561/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-16 17:01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00308301/01

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: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa wymagań w
tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika
to z odrębnych przepisów
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Zamawiający wymaga:
2.1) aby Wykonawca wykazał, że posiada akredytację wydaną przez Polskie Centrum
Akredytacji lub zagraniczne certyfikaty akredytacji, w języku polskim lub z z tłumaczeniem,
wystawiane przez jednostki akredytujące będące sygnatariuszami wielostronnego porozumienia
EA lub ILAC zgodnie z normą 17025:2018-02 na metody pomiaru powietrza w rozumieniu
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021r. poz. 1344 z późn.
zm.) w zakresie pomiarów zanieczyszczeń powietrza (ditlenku siarki, tlenków azotu, tlenku
węgla oraz ozonu) oraz wydawania opinii i interpretacji
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga:
4.1) aby Wykonawca wykazał, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1 usługę ciągłą trwającą minimum 2 lata, polegającą na pomiarze automatycznego monitoringu
jakości powietrza w trybie ciągłym (24h/dobę)
4.2) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego, następujące osoby,
tj. minimum:
2 osoby, posiadające minimum 5-letnie doświadczenie każda, w wykonywaniu badań w zakresie
automatycznego monitoringu jakości powietrza atmosferycznego

Po zmianie: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa wymagań w
tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Zamawiający wymaga:
2.1) aby Wykonawca wykazał, że posiada akredytację wydaną przez Polskie Centrum
Akredytacji lub zagraniczne certyfikaty akredytacji, w języku polskim lub z z tłumaczeniem,
wystawiane przez jednostki akredytujące będące sygnatariuszami wielostronnego porozumienia
EA lub ILAC zgodnie z normą 17025:2018-02 na metody pomiaru powietrza w rozumieniu
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021r. poz. 1344 z późn.
zm.) w zakresie pomiarów zanieczyszczeń powietrza (ditlenku siarki, tlenków azotu, tlenku
węgla oraz ozonu) oraz wydawania opinii i interpretacji
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga:
4.1) aby Wykonawca wykazał, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
2 usługi polegające na pomiarze automatycznego monitoringu jakości powietrza w trybie ciągłym
(24h/dobę), przy czym każda trwająca minimum 11 miesięcy
4.2) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego, następujące osoby,
tj. minimum:
2 osoby, posiadające minimum 5-letnie doświadczenie każda, w wykonywaniu badań w zakresie
automatycznego monitoringu jakości powietrza atmosferycznego

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: 
2021-12-17 10:00

Po zmianie: 
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2021-12-21 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-12-17 10:15

Po zmianie: 
2021-12-21 10:15

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

Przed zmianą: 
2021-01-10

Po zmianie: 
2021-01-12
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