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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Krapkowice
531413099
ul. 3 Maja 17
Krapkowice
47-303
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Zając
Tel.:  +48 774466835
E-mail: b.zajac@krapkowice.pl 
Faks:  +48 774466888
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.krapkowice.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
"Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w
tym: PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy" z podziałem na II Części
Numer referencyjny: BZP.271.5.2019

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj polegających na
Termomodernizacji wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w
tym: PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie Części:
1) Część I - Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w ZSP w Kórnicy. Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kórnicy (adres obiektu budowlanego: Kórnica, ul. Główna 2, 47-300 Krapkowice), w trybie „zaprojektuj i
wybuduj”.
2) Część II - Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w PSP Nr 1 w Krapkowicach. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie Publicznej Szkoły
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Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach (adres obiektu budowlanego: ul. Szkolna 3,
47-300 Krapkowice), w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/05/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Irenka333
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-065899
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 092-221173
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/05/2019

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia usterki/wady/awarii / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: moduł internetowy do zarządzania energią cieplną / Waga: 10
Cena - Waga: 60
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielania zamówienia
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia usterki/wady/awarii / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: moduł internetowy do zarządzania energią cieplną / Waga: 10
Cena - Waga: 60
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221173-2019:TEXT:PL:HTML
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Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
1. Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończył przynajmniej:
1) dla Części I - jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku, o wartości robót nie
mniejszej niż 400.000,00 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych brutto),
2) dla Części II - jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku, o wartości robót nie
mniejszej niż 400.000,00 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych brutto),
Uwaga!
Wykonawca, który złożył ofertę zarówno na Część I jak i na Część II, na wezwanie Zamawiającego, o którym
mowa w dziale VII SIWZ, składa dwa wykazy robót budowlanych - wg załącznika nr 6.1 do SIWZ dla Części I
oraz wg załącznika nr 6.2 do SIWZ dla Części II, przy czym Wykonawca może w obu wykazach wykonanych
robót budowlanych wskazać te same roboty budowlane.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi
do wykonania niniejszego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia),
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie, umożliwiające
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
1) Dla Części I:
1.1) dla każdej z określonych poniżej w lit. a-c branż, co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń zgodnie z art. 12,
art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1332 z późn. zm.; dalej Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 65) oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w danej specjalności (liczone od daty
uzyskania uprawnień budowlanych)
Powyższe wymaganie dotyczy następujących branż:
a) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
b) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
c) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie wskazanych powyżej funkcji przez osoby skierowane do realizacji
zamówienia, jeżeli osoby te posiadają stosowne uprawnienia.
1.2) dla każdej z określonych poniżej w lit. a-c branż, co najmniej 1 (jedną) osobą, posiadającą uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn.
zm.; dalej Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
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na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r., poz. 65)
oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w danej specjalności (liczone od daty uzyskania
uprawnień budowlanych);
Powyższe wymaganie dotyczy następujących branż:
a) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
b) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
c) w zakresie sieci, instalacji
Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie wskazanych powyżej funkcji przez osoby skierowane do realizacji
zamówienia, jeżeli osoby te posiadają stosowne uprawnienia.
1.3) co najmniej 1 (jedną) osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu
zamówienia, tj. posiadającą ważny certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzający
posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:
a) pomp ciepła;
b) instalacji fotowoltaicznych
c) płytkich systemów geotermalnych; oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku
instalatora.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
2) Dla Części II:
2.1) dla każdej z określonych poniżej w lit. a-c branż, co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń zgodnie z art. 12,
art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1332 z późn. zm.; dalej Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 65) oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w danej specjalności (liczone od daty
uzyskania uprawnień budowlanych)
Powyższe wymaganie dotyczy następujących branż:
a) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
b) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
c) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie wskazanych powyżej funkcji przez osoby skierowane do realizacji
zamówienia, jeżeli osoby te posiadają stosowne uprawnienia.
2.2) dla każdej z określonych poniżej w lit. a-c branż, co najmniej 1 (jedną) osobą, posiadającą uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn.
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zm.; dalej Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r., poz. 65)
oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w danej specjalności (liczone od daty uzyskania
uprawnień budowlanych);
Powyższe wymaganie dotyczy następujących branż:
a) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
b) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
c) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie wskazanych powyżej funkcji przez osoby skierowane do realizacji
zamówienia, jeżeli osoby te posiadają stosowne uprawnienia.
2.3) co najmniej 1 (jedną) osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu
zamówienia, tj. posiadającą ważny certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzający
posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:
a) pomp ciepła;
b) instalacji fotowoltaicznych
c) płytkich systemów geotermalnych; oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku
instalatora.
Uwaga!
Wykonawca, który złożył ofertę zarówno na Część I jak i na Część II, na wezwanie Zamawiającego, o którym
mowa w dziale VII SIWZ, składa dwa wykazy osób - wg załącznika nr 7.1 do SIWZ dla Części I oraz wg
załącznika nr 7.2 do SIWZ dla Części II, przy czym Wykonawca może w obu wykazach osób wskazać te same
osoby.
W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę na obie Części zamówienia może – celem wykazania zdolności
technicznej lub zawodowej – posłużyć się w wykazie wykonanych robót budowlanych i w wykazie osób tymi
samymi robotami budowlanymi oraz tymi samymi osobami, dla obu Części zamówienia.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być 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 – wg
załącznika nr 6.1 do SIWZ dla Części I, wg załącznika nr 6.2 do SIWZ dla Części II,
2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
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do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 7.1 do SIWZ dla Części I, wg załącznika nr 7.2 do
SIWZ dla Części II.


