
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olesno

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398600

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pieloka 21

1.4.2.) Miejscowość: Olesno

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-300

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: 343597841

1.4.8.) Numer faksu: 343597842

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

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesno.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 00308132/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-17 12:27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00307549/01

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: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Dla wykazania spełniania warunku wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytową w wysokości
co najmniej 3.000.000,00 zł. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej cztery roboty dotyczące:
- budowy / rozbudowy / remontu / przebudowy / modernizacji obiektu sportowego lub sportowo - rekreacyjnego, o wartości
nie mniejszej niż 7 mln zł każda, a ich zakres obejmował:
- wykonanie instalacji uzdatniania wody o łącznej wydajności min. 700 m3/h;
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- powierzchnia lustra wody basenu lub basenów powinno wynosić min. 500 m2;
- konstrukcja niecki / niecek basenowych w minimum trzech zamówieniach powinna być wykonana w technologii spawanej
stali nierdzewnej.
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach kontraktu wykonał większy zakres robót, niż wymagane dla potwierdzenia
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość
robót, o których mowa w warunku.
W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający
przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego, w oparciu o dane NBP z dnia wszczęcia postępowania 
oraz
Wykonawca wykaże, że osoba/y, które będą stanowiły personel kluczowy i będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
legitymują się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia,
spełniającą następujące wymagania: 
Kierownik Budowy
Wymagana ilość osób: 1
Minimalne doświadczenie:
Realizacja 2 zadań obejmujących / rozbudowę / remont / przebudowę / modernizację basenu o wartości nie mniejszej niż 7
mln zł. z zastosowaniem technologii stali nierdzewnej spawanej o powierzchni lustra wody co najmniej 500 m2 na
stanowisku kierownika budowy,
Jako zadanie należy rozumieć 1 umowę potwierdzającą powyższe wymagania
Kierownik robót sanitarnych
Minimalne doświadczenie:
Realizacja 2 zadań obejmujących budowę / rozbudowę / remont / przebudowę / modernizację basenu o wartości nie
mniejszej niż 7 mln zł. z zastosowaniem technologii stali nierdzewnej spawanej o powierzchni lustra wody co najmniej 500
m2
Kierownik robót elektrycznych 
Minimalne doświadczenie: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
Przez basen Zamawiający rozumie obiekt (np. pływalnia kryta, aquapark, baseny zewnętrzne) w których znajdują się niecki
ze spawanej stali nierdzewnej.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Dla wykazania spełniania warunku wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytową w wysokości
co najmniej 3.000.000,00 zł. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej cztery roboty dotyczące:
- budowy / rozbudowy / remontu / przebudowy / modernizacji obiektu sportowego lub sportowo - rekreacyjnego, o wartości
nie mniejszej niż 7 mln zł każda, a ich zakres obejmował:
- wykonanie instalacji uzdatniania wody o łącznej wydajności min. 700 m3/h;
- powierzchnia lustra wody basenu lub basenów powinno wynosić min. 500 m2;
- konstrukcja niecki / niecek basenowych w minimum trzech zamówieniach powinna być wykonana w technologii spawanej
stali nierdzewnej.
W przypadku, gdy Wykonawca w ramach kontraktu wykonał większy zakres robót, niż wymagane dla potwierdzenia
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość
robót, o których mowa w warunku.
W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem innym niż w polskich złotych, Zamawiający
przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie złotego, w oparciu o dane NBP z dnia wszczęcia postępowania 
oraz
Wykonawca wykaże, że osoba/y, które będą stanowiły personel kluczowy i będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
legitymują się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia,
spełniającą następujące wymagania: 
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Kierownik Budowy odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi posiadający uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Wymagana ilość osób: 1
Minimalne doświadczenie:
Realizacja 2 zadań obejmujących / rozbudowę / remont / przebudowę / modernizację basenu o wartości nie mniejszej niż 7
mln zł. z zastosowaniem technologii stali nierdzewnej spawanej o powierzchni lustra wody co najmniej 500 m2 na
stanowisku kierownika budowy.
Jako zadanie należy rozumieć 1 umowę potwierdzającą powyższe wymagania
Kierownik robót sanitarnych odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi z uprawnieniami do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Minimalne doświadczenie:
Realizacja 2 zadań obejmujących budowę / rozbudowę / remont / przebudowę / modernizację basenu o wartości nie
mniejszej niż 7 mln zł. z zastosowaniem technologii stali nierdzewnej spawanej o powierzchni lustra wody co najmniej 500
m2 na stanowisku kierownika robót sanitarnych.
Kierownik robót elektrycznych odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi z uprawnieniami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Minimalne doświadczenie: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
Inżynier Spawalnik odpowiedzialny za kierowanie robotami spawalniczymi z uprawnieniami IWE/EWE tj.
Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik wydanymi przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa IIW (International
Institute of Welding) lub Europejską Federację Spawalniczą EWF (Europen Federation of Welding)
Minimalne doświadczenie: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
Przez basen Zamawiający rozumie obiekt (np. pływalnia kryta, aquapark, baseny zewnętrzne) w których znajdują się niecki
ze spawanej stali nierdzewnej.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
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