
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usługi doradztwa budowlanego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowa Sól-Miasto

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770280

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Marszałka J. Piłsudskiego 12

1.4.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.4.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: +48 68 4590320

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@nowasol.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasol.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: 2021/BZP 00021975/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-24 09:49

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00012430/05

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 05

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: 
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki
udziału w postępowaniu;1.1 warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej;1.1.1 w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
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należycie, co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usługi zarządzania budową
o wartości robót budowlanych co najmniej 5 mln złotych lub nadzoru nad robotami budowlanymi
o wartości robót budowlanych co najmniej 5 mln złotych, 1.1.2 dysponuje następującymi
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;a) inspektor nadzoru robót
branży konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba spełniająca następujące wymagania:- uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń lub uprawnienia równoważne, - doświadczenie w pełnieniu w okresie ostatnich
dziesięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, funkcji kierownika
budowy lub inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjno-budowlanej lub kierownika robót
branży konstrukcyjno-budowlanej przy budowie budynku o konstrukcji żelbetowej w wysokości
minimum 10 m, dźwigarach dachowych o rozpiętości minimum 20 m i kubaturze budynku
minimum 20.000 m3, przy czym funkcja ta była pełniona przez okres odpowiadający co najmniej
2/3 terminu realizacji zamówienia robót budowlanych oraz obejmowała zakończenie i odbiór
końcowy robót budowlanych,b) inspektor nadzoru robót branży sanitarnej – 1 osoba spełniająca
następujące wymagania:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, -
doświadczenie w pełnieniu w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa
termin składania ofert, funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót branży sanitarnej
lub kierownika robót branży sanitarnej przy wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej
budynku o wydajności strumienia powietrza nawiewanego minimum 10.000 m3/h, przy czym
funkcja ta była pełniona przez okres odpowiadający co najmniej 2/3 terminu realizacji
zamówienia robót budowlanych oraz obejmowała zakończenie i odbiór końcowy robót
budowlanych,c) inspektor nadzoru robót branży elektrycznej – 1 osoba spełniająca następujące
wymagania:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń lub uprawnienia równoważne,- z doświadczeniem w pełnieniu, w okresie ostatnich
pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, funkcji inspektora
nadzoru branży elektrycznej lub kierownika budowy lub kierownika robót branży elektrycznej
przy wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 15 kWp, przy czym funkcja ta była
pełniona przez okres odpowiadający co najmniej 2/3 terminu realizacji zamówienia robót
budowlanych oraz obejmowała zakończenie i odbiór końcowy robót budowlanych,d) inspektor
nadzoru robót branży teletechnicznej – 1 osoba spełniająca następujące wymagania:-
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia
równoważne, lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń lub uprawnienia równoważne.e) inspektor nadzoru robót branży drogowej – 1 osoba
spełniająca następujące wymagania:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne,- z doświadczeniem w
pełnieniu, w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania
ofert, funkcji inspektora nadzoru branży drogowej lub kierownika budowy lub kierownika robót
branży drogowej przy wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa (z
wyłączeniem remontów cząstkowych) o powierzchni minimum 500 m2, przy czym funkcja ta była
pełniona przez okres odpowiadający co najmniej 2/3 terminu realizacji zamówienia robót
budowlanych oraz obejmowała zakończenie i odbiór końcowy robót budowlanych.1) Przez
budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.2) Przez budowę
należy rozumieć wykonywanie budynku w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.3) Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć
uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).
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4) Przez uprawnienia równoważne należy rozumieć odpowiadające wskazanym uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiadające im uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej
funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.5) Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej
wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich
warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki
udziału w postępowaniu;1.1 warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej;1.1.1 w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie, co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usługi zarządzania budową
o wartości robót budowlanych co najmniej 5 mln złotych lub nadzoru nad robotami budowlanymi
o wartości robót budowlanych co najmniej 5 mln złotych, 1.1.2 dysponuje następującymi
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;a) inspektor nadzoru robót
branży konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba spełniająca następujące wymagania:- uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń lub uprawnienia równoważne, - doświadczenie w pełnieniu w okresie ostatnich
dziesięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, funkcji kierownika
budowy lub inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjno-budowlanej lub kierownika robót
branży konstrukcyjno-budowlanej przy budowie;- budynku o konstrukcji żelbetowej w wysokości
minimum 10 m i kubaturze budynku minimum 20.000 m3, - budowie obiektu, którego konstrukcja
obejmuje dźwigary o rozpiętości minimum 20 m,przy czym funkcja ta była pełniona przez okres
odpowiadający co najmniej 2/3 terminu realizacji zamówienia robót budowlanych oraz
obejmowała zakończenie i odbiór końcowy robót budowlanych.b) inspektor nadzoru robót branży
sanitarnej – 1 osoba spełniająca następujące wymagania:- uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub uprawnienia równoważne, - doświadczenie w pełnieniu w okresie ostatnich pięciu
lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, funkcji kierownika budowy lub
inspektora nadzoru robót branży sanitarnej lub kierownika robót branży sanitarnej przy
wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej budynku o wydajności strumienia powietrza
nawiewanego minimum 10.000 m3/h, przy czym funkcja ta była pełniona przez okres
odpowiadający co najmniej 2/3 terminu realizacji zamówienia robót budowlanych oraz
obejmowała zakończenie i odbiór końcowy robót budowlanych,c) inspektor nadzoru robót branży
elektrycznej – 1 osoba spełniająca następujące wymagania:- uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne,-
z doświadczeniem w pełnieniu, w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert, funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej lub kierownika
budowy lub kierownika robót branży elektrycznej przy wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o
mocy minimum 15 kWp, przy czym funkcja ta była pełniona przez okres odpowiadający co
najmniej 2/3 terminu realizacji zamówienia robót budowlanych oraz obejmowała zakończenie i
odbiór końcowy robót budowlanych,d) inspektor nadzoru robót branży teletechnicznej – 1 osoba
spełniająca następujące wymagania:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, lub uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne.e)
inspektor nadzoru robót branży drogowej – 1 osoba spełniająca następujące wymagania:-
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub
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uprawnienia równoważne,- z doświadczeniem w pełnieniu, w okresie ostatnich pięciu lat licząc
wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, funkcji inspektora nadzoru branży
drogowej lub kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej przy wykonaniu
nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa (z wyłączeniem remontów
cząstkowych) o powierzchni minimum 500 m2, przy czym funkcja ta była pełniona przez okres
odpowiadający co najmniej 2/3 terminu realizacji zamówienia robót budowlanych oraz
obejmowała zakończenie i odbiór końcowy robót budowlanych.1) Przez budynek należy
rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.2) Przez budowę należy
rozumieć wykonywanie budynku w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.3) Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć
uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).
4) Przez uprawnienia równoważne należy rozumieć odpowiadające wskazanym uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiadające im uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej
funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.5) Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej
wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich
warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-03-25 10:00

Po zmianie: 
2021-03-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-03-25 12:00

Po zmianie: 
2021-03-30 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-04-23

Po zmianie: 
2021-04-28
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