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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 612682-N-2020

Data: 20/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny

90476971000000, ul. Toruńska  174 A, 85-844  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52

5822723, e-mail zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, faks 52 5822777.

Adres strony internetowej (url): www.zdmikp.bydgoszcz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 UPZP, obejmująca w swym zakresie

świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia

ulicznego na terenie Miasta Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności

energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264) oraz rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017

r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod

obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1912). 3.3 Szczegółowy zakres przedmiotu

zamówienia: Etap pierwszy - inwentaryzacji geoinformatycznej,infrastruktury oświetlenia ulic i terenów

użyteczności publicznej na terenie Miasto Bydgoszcz, stanowiących własność firmy Enea Oświetlenie Sp. z

o.o. oraz przygotowanie wyceny tegoż majątku – ok. 12 188 pkt św.. Etap drugi – inwentaryzacji

geoinformatycznej, pozostałej części infrastruktury oświetlenia ulic placów, skwerów i terenów użyteczności
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publicznej na terenie Miasto Bydgoszcz – własności Gmina Bydgoszcz – 7 811 pkt. św.. Etap trzeci -

audytu energetycznego sieci oświetlenia ulicznego, dla całego zakresu.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 UPZP,

obejmująca w swym zakresie świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi wykonanie audytu efektywności

energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r.

o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264) oraz rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5

października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności

energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1912). Szczegółowy zakres

przedmiotu zamówienia: 1.1. Etap pierwszy - inwentaryzacji geoinformatycznej, infrastruktury oświetlenia

ulic i terenów użyteczności publicznej na terenie Miasto Bydgoszcz, stanowiących własność firmy Enea

Oświetlenie Sp. z o.o. oraz przygotowanie wyceny (szacunkowa, uproszczona, bez udziału rzeczoznawców

majątkowych) tegoż majątku – ok. 12 188 pkt św.. 1.2. Etap drugi – inwentaryzacji geoinformatycznej,

pozostałej części infrastruktury oświetlenia ulic placów, skwerów i terenów użyteczności publicznej (place,

parki, skwery, które są ogólnodostępne i służą użyteczności publicznej) na terenie Miasto Bydgoszcz –

własności Gmina Bydgoszcz – 7 811 pkt. św. 1.3. Inwentaryzacja geoinformatyczna infrastruktury

oświetleniowej zarówno w punkcie 1.1. i 1.2. ma zostać wykonana w układzie współrzędnych płaskich

prostokątnych (zwany układem 2000) EPSG2177 (Polska strefa 6). Zamawiający informuje, że dane

mapowe mają być zrealizowane w formie plików DGN, a powiązane z nimi informacje opisowe zawarte w

bazie danych w formacie MDB. Wymagane atrybuty inwentaryzacji punktów oświetleniowych to

lokalizacja i typ: słupa, wysięgnika, oprawy, kabla obwodowego; że wymagane atrybuty inwentaryzacji

szaf to lokalizacja szafy, liczba obwodów oświetleniowych; wymagane atrybuty inwentaryzacji stacji trafo

to lokalizacja stacji trafo oraz trasa kabla do szafy. Etap trzeci - audyt efektywności energetycznej sieci

oświetlenia ulicznego, dla całego zakresu określonego w punkcie 1.1. i 1.2.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) doświadczenie

wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, - co najmniej jednej usługi inwentaryzacji sieci oświetlenia ulicznego, (na terenie

miasta) obejmującej minimum 7.000 sztuk opraw, wykonanego w ramach jednego zamówienia - co

najmniej jednej usługi audytu energetycznego sieci oświetlenia ulicznego, obejmującego minimum 7.000

sztuk opraw, wykonanego w ramach jednego zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli

wykonawca wykaże, że ww. zakres (a, b) wykonał łącznie w ramach jednego zadania lub w oddzielnych

zadaniach. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podst. art. 23 UPZP (np. konsorcjum,

spółka cywilna) ww. warunek spełniają łącznie. 2) osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji
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zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji

zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, niezbędne do

wykonania zamówienia, nie mniejsze niż określono poniżej dla poszczególnych funkcji, tj.: co najmniej -

jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie instalacji elektroenergetycznych, która przeprowadziła co najmniej jeden audyt

energetyczny oświetlenia ulicznego obejmującego minimum 7.000 szt. opraw w ramach jednego

zadania. Wyżej wymienione osoby winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji

technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje

zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych

samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia

budowlane w tej samej specjalności. 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

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków 1)

doświadczenie wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu,

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, - co najmniej jednej usługi inwentaryzacji sieci oświetlenia

ulicznego, (na terenie miasta) obejmującej minimum 3.000 sztuk opraw , wykonanego w ramach

jednego zamówienia - co najmniej jednej usługi audytu efektywności energetycznej sieci oświetlenia

ulicznego, obejmującego minimum 3.000 sztuk opraw, wykonanego w ramach jednego zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że ww. zakres (a, b) wykonał

łącznie w ramach jednego zadania lub w oddzielnych zadaniach. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

zamówienie na podst. art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunek spełniają łącznie. 2)

osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać,

że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje

i doświadczenie zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, nie mniejsze niż określono poniżej

dla poszczególnych funkcji, tj.: co najmniej - jedną osobę, która przeprowadziła co najmniej jeden audyt

efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego obejmującego minimum 3.000 szt. opraw w ramach

jednego zadania. 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
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Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: 1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem

ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/ (sporządzony

według wzoru Zamawiającego) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały

wykonane należycie, przy czym tymi dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

wykonawcy; Jeżeli wykonawca składa ww. oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku

możliwości uzyskania ww. dokumentów. Zamawiający nie dopuszcza aby wykaz dotyczył usług

wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykaz,

oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego,

może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane,

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Uwaga: Posługiwanie się dowodami

uzyskanymi w ramach wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum): Wykonawca

udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w

którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu

podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego

traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców,

której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie

uczestniczył w jego realizacji (. . .)” - wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt.

KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt; 2) wykaz osób,

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

(sporządzonego wg wzoru Zamawiającego);

W ogłoszeniu powinno być: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: 1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem

ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/ (sporządzony

według wzoru Zamawiającego) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały

wykonane należycie, przy czym tymi dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
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wykonawcy; Jeżeli wykonawca składa ww. oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny

braku możliwości uzyskania ww. dokumentów. Zamawiający nie dopuszcza aby wykaz dotyczył

usług wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli

wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego

usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Uwaga:

Posługiwanie się dowodami uzyskanymi w ramach wykonawców występujących wspólnie (np.

konsorcjum): Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić

to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach

konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez

dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący

indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na

doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym,

jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (. . .)” - wyrok sygn. akt. KIO

905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w

sprawie C-387/14 Esaprojekt; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego wraz z informacjami nt. ich doświadczenia niezbędnego do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego wg wzoru Zamawiającego);

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.4

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-12-15, godzina: 10:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2020-12-22, godzina: 10:30, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody
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