
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła

energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Godziesze Wielkie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855162

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 11 Listopada, 10

1.4.2.) Miejscowość: Godziesze Wielkie

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-872

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 627611089

1.4.8.) Numer faksu: 627611053

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@godzieszewielkie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.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: 2022/BZP 00362309/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23 13:46

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00352060/01

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: 
Zdolność techniczna i zawodowa:
a) zdolność techniczna:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie - wykonali należycie co najmniej jedno (1) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące
zaprojektowania źródła ciepła opartego na gazowych absorpcyjnych pompach ciepła oraz gazowych kotłach
kondensacyjnych w wykonaniu zewnętrznym,
2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie - wykonali należycie co najmniej jedno (1) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące
zaprojektowania instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej,
3) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie - wykonali należycie co najmniej jedno (1) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące
zaprojektowania układu paneli fotowoltaicznych
oraz
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie - wykonali należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie źródła ciepła opartego
na gazowych absorpcyjnych pompach ciepła oraz gazowych kotłach kondensacyjnych w wykonaniu zewnętrznym o

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00362309/01 z dnia 2022-09-23

2022-09-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto,
2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie - wykonali należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji
klimatyzacyjnej 
i wentylacyjnej o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto,
3) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie - wykonali należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie układu paneli
fotowoltaicznych o wartości nie mniejszej niż 900 000,00 zł.

Zamawiający dopuszcza spełnienie w/w warunków wykazując wykonanie zadania zarówno w formule „zaprojektuj i wybuduj”
jak i w formie odrębnej roboty budowlanej i usługi projektowej. 

b) zdolność zawodowa:
Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami
zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone:
1) Kierownik budowy (1 osoba) - posiadający:
doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego (1) zadania dotyczącego
budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji źródeł ogrzewania w oparciu o gazowe absorpcyjne pomy ciepła oraz
gazowe kotły kondensacyjne
oraz 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności i zakresie
pozwalającym na wykonanie niniejszego zamówienia

2) Wykonawca musi dysponować w czasie trwania umowy osobami mogącymi wykonywać samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności: 
- konstrukcyjno-budowlanej, 
- instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
- instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

3) Projektant branży instalacyjnej (min. 1 osoba) – posiadający:
doświadczenie zawodowe Projektanta sieci instalacyjnej, w tym przy realizacji co najmniej jednego (1) projektu dotyczącego
budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji źródeł ogrzewania w oparciu o gazowe absorpcyjne pomy ciepła oraz
gazowe kotły kondensacyjne
oraz
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w
specjalności i zakresie pozwalającym na wykonanie niniejszego zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji projektanta i kierownika budowy przez tą samą osobę.

Uwaga: Przez uprawnienia budowlane wskazane powyżej należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawa z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów
składanych przez uczestniczących w postępowaniu Wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w
niniejszej SWZ.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Po zmianie: 
Zdolność techniczna i zawodowa:
a) zdolność techniczna:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie - wykonali należycie co najmniej jedno (1) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące
zaprojektowania źródła ciepła opartego na gazowych absorpcyjnych pompach ciepła oraz gazowych kotłach
kondensacyjnych w wykonaniu zewnętrznym,
2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
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to w tym okresie - wykonali należycie co najmniej jedno (1) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące
zaprojektowania instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej,
3) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie - wykonali należycie co najmniej jedno (1) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące
zaprojektowania układu paneli fotowoltaicznych
oraz
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie - wykonali należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie źródła ciepła opartego
na gazowych absorpcyjnych pompach ciepła oraz gazowych kotłach kondensacyjnych w wykonaniu zewnętrznym o
wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto,
2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie - wykonali należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji
klimatyzacyjnej 
i wentylacyjnej o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto,
3) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie - wykonali należycie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie układu paneli
fotowoltaicznych o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto.

Zamawiający dopuszcza spełnienie w/w warunków wykazując wykonanie zadania zarówno w formule „zaprojektuj i wybuduj”
jak i w formie odrębnej roboty budowlanej i usługi projektowej. 

b) zdolność zawodowa:
Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami
zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone:
1) Kierownik budowy (1 osoba) - posiadający:
doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego (1) zadania dotyczącego
budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji źródeł ogrzewania w oparciu o gazowe absorpcyjne pomy ciepła oraz
gazowe kotły kondensacyjne
oraz 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności i zakresie
pozwalającym na wykonanie niniejszego zamówienia

2) Wykonawca musi dysponować w czasie trwania umowy osobami mogącymi wykonywać samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności: 
- konstrukcyjno-budowlanej, 
- instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
- instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

3) Projektant branży instalacyjnej (min. 1 osoba) – posiadający:
doświadczenie zawodowe Projektanta sieci instalacyjnej, w tym przy realizacji co najmniej jednego (1) projektu dotyczącego
budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji źródeł ogrzewania w oparciu o gazowe absorpcyjne pomy ciepła oraz
gazowe kotły kondensacyjne
oraz
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w
specjalności i zakresie pozwalającym na wykonanie niniejszego zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji projektanta i kierownika budowy przez tą samą osobę.

Uwaga: Przez uprawnienia budowlane wskazane powyżej należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawa z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów
składanych przez uczestniczących w postępowaniu Wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w
niniejszej SWZ.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
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