
Ogłoszenie nr 500012017-N-2018 z dnia 16-01-2018 r.

Rewal:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 504314-N-2018
Data: 15/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 54423700000, ul. ul. Mickiewicza  19, 72344  
Rewal, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 38 49 011, e-mail zp@rewal.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.rewal.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4
W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL) Nie
W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z
postępowania można uzyskać pod adresem (URL) www.bip.rewal.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4
W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia Nie
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W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.bip.rewal.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej
dwie usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. zarządzenie, eksploatacja i
konserwacja oświetlenia ulicznego, o wartości co najmniej 140 000,00 zł brutto każda i
trwające minimum 12 miesięcy każda. b) dysponuje lub będzie dysponował sprawnym
technicznie i dopuszczonym do użytkowania podnośnikiem koszowym o zasięgu minimum 8
metrów. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami
posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji w zakresie
obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz prac kontrolno-pomiarowych uprawniające do
eksploatacji urządzeń i instalacji i sieci do 1 kV - zgodnie rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania
w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
W ogłoszeniu powinno być: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca,
który: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej dwie usługi
odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. zarządzenie, eksploatacja i konserwacja
oświetlenia ulicznego, o wartości co najmniej 140 000,00 zł brutto każda i trwające minimum
12 miesięcy każda. b) dysponuje lub będzie dysponował sprawnym technicznie i
dopuszczonym do użytkowania podnośnikiem koszowym o zasięgu minimum 8 metrów.
Uwaga: - W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem
potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej,
zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej
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waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym
dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z
ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania). - Zamawiający, w przypadku gdy
przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko
zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane (tj. w trakcie realizacji).
W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi
określone przez Zamawiającego w lit. a) powyżej. Osoby skierowane przez wykonawcę do
realizacji zamówienia - Minimalny poziom zdolności: Warunek w rozumieniu
Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował co najmniej
dwoma osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz prac kontrolno-
pomiarowych uprawniające do eksploatacji urządzeń i instalacji i sieci do 1 kV - zgodnie
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828). Zamawiający,
określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im
uprawnienia wydane osobom będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, które nabyły w tych państwach wymagane kwalifikacje w zakresie
eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i uzyskały ich potwierdzenie zgodnie z przepisami o
zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji
do wykonywania zawodów regulowanych; które pozwalać będą na pełnienie określonych
funkcji w zakresie objętym umową. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w
ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.3
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu Nie
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W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego
będzie zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: a) wykazu usług (zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. W przypadku składania oferty
wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne
wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą spełniać go łącznie. b) dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. c) wykazu
osób(zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich
uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. d) wykazu urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do
SIWZ)
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie
Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 5
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: a) wykazu
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
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wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku
składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny
wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. b) dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
by wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. c)
wykazu osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami, d) wykazu urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik
nr 9 do SIWZ).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2
W ogłoszeniu jest: Kryteria i Znaczenie: cena 60,00 Skrócenie czasu reakcji 20,00
Jeden dodatkowy objazd 10,00 Dodatkowe mycie kloszy opraw oświetleniowych
10,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria i Znaczenie: cena 60,00 Czas reakcji 20,00
Jeden dodatkowy objazd 10,00 Dodatkowe mycie kloszy opraw oświetleniowych
10,00
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: 2018.01.23
W ogłoszeniu powinno być: 2018.01.24

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.7
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Z treści zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą; Uwaga: 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. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, których mowa w
sekcji III.3 ogłoszenia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/7dbcee55-7d1c-492d-9991-786...

6 z 9 2018-01-16, 13:04



przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w sekcji III.3 ogłoszenia,
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku składania
oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną. 5. dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz
wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku
pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że
Zamawiający 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.), a Wykonawca wskazał w ofercie
odpowiedni adres internetowy, na którym Zamawiający może pobrać dokument.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku
braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty
w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych
bazach danych. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki
cywilnej) – wykonawcy zobowiązani są załączyć od oferty pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
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publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Strony przewidują możliwość
zmiany umowy w następujących sytuacjach: 1) Zmiana albo rezygnacja z osób
skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy, lub
Podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu pod warunkiem, że Wykonawca wskaże
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, czy osoba na której zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania posiada wymagane
uprawnienia. (zmiana niewymagająca sporządzenia aneksu, dokonywana na
wniosek Wykonawcy w sytuacji gdy realizacja zamówienia przy udziale tej
osoby (podwykonawcy) będzie niemożliwa (np. śmierć, choroba lub brak woli
do wykonywania określonych czynności). 2. Niezależnie od powyższego,
Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
usprawniających realizację zamówienia. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą
do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe
brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów,
zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim
zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 3. W razie wątpliwości,
przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych
teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji
uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę
umowy polegającą na dopuszczeniu do wykonywania zamówienia
podwykonawcy nie wymienionego w wykazie części zamówienia
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proponowanej do wykonania przez podwykonawców, po wcześniejszej
akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania
aneksu). 5. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie
aneksu (obie strony muszą wyrazić zgodę na zawarcie aneksu).
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