
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja Ośrodka kultury, sportu i rekreacji w miejscowości Troniny w gminie Lipie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398304

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Częstochowsska

1.4.2.) Miejscowość: Lipie

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-165

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.7.) Numer telefonu: 343188033

1.4.8.) Numer faksu: 3431888032

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uglipie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.lipie.akcessnet.net/index.php?
idg=1&id=1&x=1

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 00273173/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-18 07:32

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00272751/01

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: 
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Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie w gospodarczym.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań́ z zakresu tego warunku.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań́ z zakresu tego warunku.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że

- posiada środki finansowe, lub zdolność kredytową lub polisę OC dla działalności gospodarczej
w łącznej wysokości 100 000,00 zł

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że

4.1. wykonał roboty budowlane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
tym:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej
2 roboty budowlane, z których każda polegała na modernizacji budynku o łącznej wartości robót
nie mniejszej niż 100 000, 00 zł. każda.
UWAGA

1) Za wykonanie roboty budowlanej Zamawiający uzna doprowadzenie do wystawienia przez
inwestora protokołu odbioru końcowego lub innego równoważnego dokumentu;

2) W przypadku, gdy Wykonawca realizował zamówienie, jako jeden z grupy Wykonawców
(konsorcjum) może powoływać się jedynie na swoje własne, realne doświadczenie, które zdobył
realizując daną część zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy, tzn. może
wykazywać się doświadczeniem jedynie w zakresie, jaki rzeczywiście wykonywał.

Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w konsorcjum, lecz poprzez konkretne
czynności realizowane w jego ramach.

3) Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty
budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w
wykazie robót budowlanych podać wartość robót potwierdzających spełnienie warunku udziału w
postępowaniu.

4) Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
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postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank

Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE). Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w
DUUE, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć
kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.

5) Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu
określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w
ustawie Pzp, w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz
Ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ.

4.2. dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego
zamówienia, tj., co najmniej:
a) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania
zamówienia, jako Kierownik robót elektrycznych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie
przepisów obowiązujących w innych krajach* oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie
zawodowe,

b) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania
zamówienia, jako Kierownik robót budowlanych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub
na podstawie przepisów obowiązujących w innych krajach* oraz posiadającą min. 3-letnie
doświadczenie zawodowe,
Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa
Budowlanego (tj. Dz. U. 2020 r poz. 1333 z późn. zm.) albo odpowiadające im inne ważne
uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Za samodzielną
funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej
oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i
technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju skomplikowania działalności i innych wymagań
związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną uprawnieniami budowlanymi
(zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane tj. Dz. U. 2020 r poz. 1333 z
późn. zm.) . Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia
wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U.
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2020 r poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z 22 grudnia 2015 r, o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2020 r., poz. 220).

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, w zakresie
doświadczenia zawodowego, musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie, przez co
najmniej jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie,
w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - samodzielnie, przez co najmniej jednego z
Wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej
wymaganego doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru
końcowego robót lub równoważnego dokumentu bez uwag i uzyskanie decyzji w sprawie
pozwolenia na użytkowanie obiektu.

UWAGA:

1. Zamawiający uzna powyższy warunek również za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponować
będzie osobami posiadającymi kwalifikacje równoważne oraz wydane w oparciu o wcześniej
obowiązujące przepisy.

2. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych
w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia

22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. , poz. 220 ze zm.).

3. Jeżeli członkowie zespołu Wykonawcy nie posługują się językiem polskim w stopniu biegłym,
wówczas we wszelkich kontaktach pomiędzy tymi osobami a Zamawiającym, Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia udziału tłumacza z języka, którym posługuje się dana
osoba/osoby na język polski, i który przetłumaczy rozmowę/korespondencję pomiędzy taką
osobą/osobami, a Zamawiającym.

Po zmianie: 
Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie w gospodarczym.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań́ z zakresu tego warunku.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań́ z zakresu tego warunku.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że

- posiada środki finansowe, lub zdolność kredytową lub polisę OC dla działalności gospodarczej
w łącznej wysokości 100 000,00 zł

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
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Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że

4.1. wykonał roboty budowlane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
tym:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej
2 roboty budowlane, z których każda polegała na modernizacji budynku o łącznej wartości robót
nie mniejszej niż 100 000, 00 zł. każda.
UWAGA

1) Za wykonanie roboty budowlanej Zamawiający uzna doprowadzenie do wystawienia przez
inwestora protokołu odbioru końcowego lub innego równoważnego dokumentu;

2) W przypadku, gdy Wykonawca realizował zamówienie, jako jeden z grupy Wykonawców
(konsorcjum) może powoływać się jedynie na swoje własne, realne doświadczenie, które zdobył
realizując daną część zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy, tzn. może
wykazywać się doświadczeniem jedynie w zakresie, jaki rzeczywiście wykonywał.

Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w konsorcjum, lecz poprzez konkretne
czynności realizowane w jego ramach.

3) Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty
budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w
wykazie robót budowlanych podać wartość robót potwierdzających spełnienie warunku udziału w
postępowaniu.

4) Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank

Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE). Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w
DUUE, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć
kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.

5) Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu
określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w
ustawie Pzp, w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz
Ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ.

4.2. dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego
zamówienia, tj., co najmniej:
a) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania
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zamówienia, jako Kierownik robót elektrycznych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie
przepisów obowiązujących w innych krajach

b) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania
zamówienia, jako Kierownik robót budowlanych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub
na podstawie przepisów obowiązujących w innych krajach,
Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa
Budowlanego (tj. Dz. U. 2020 r poz. 1333 z późn. zm.) albo odpowiadające im inne ważne
uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Za samodzielną
funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej
oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i
technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju skomplikowania działalności i innych wymagań
związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną uprawnieniami budowlanymi
(zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane tj. Dz. U. 2020 r poz. 1333 z
późn. zm.) . Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia
wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U.
2020 r poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z 22 grudnia 2015 r, o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2020 r., poz. 220).

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, w zakresie
doświadczenia zawodowego, musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie, przez co
najmniej jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie,
w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - samodzielnie, przez co najmniej jednego z
Wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej
wymaganego doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru
końcowego robót lub równoważnego dokumentu bez uwag i uzyskanie decyzji w sprawie
pozwolenia na użytkowanie obiektu.

UWAGA:

1. Zamawiający uzna powyższy warunek również za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponować
będzie osobami posiadającymi kwalifikacje równoważne oraz wydane w oparciu o wcześniej
obowiązujące przepisy.

2. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych
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w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia

22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. , poz. 220 ze zm.).

3. Jeżeli członkowie zespołu Wykonawcy nie posługują się językiem polskim w stopniu biegłym,
wówczas we wszelkich kontaktach pomiędzy tymi osobami a Zamawiającym, Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia udziału tłumacza z języka, którym posługuje się dana
osoba/osoby na język polski, i który przetłumaczy rozmowę/korespondencję pomiędzy taką
osobą/osobami, a Zamawiającym.
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