
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Projekt na budowę plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KARPACZ

1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Karpacz

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821552

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3 Maja 54

1.4.2.) Miejscowość: Karpacz

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-540

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.4.7.) Numer telefonu: 757619150

1.4.8.) Numer faksu: 757619224

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp_karpacz@karpacz.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.karpacz.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 00287787/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-02 12:25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00276892/01

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: 
a) Wykonawca w zakresie wiedzy i doświadczenia winien dysponować minimum projektantem branży: 

− architektonicznej bez ograniczeń, (kierownik Zespołu), która będzie pełniła funkcję projektanta branży architektonicznej,
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą co
najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta branży architektonicznej, która była autorem jednego
projektu budowlanego i wykonawczego w branży architektonicznej budowy lub przebudowy sztucznego toru saneczkowego
lub saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego, służącemu rozgrywaniu zawodów sportowych i treningów, który uzyskał
uzgodnienie FIL/PZSSAN oraz uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę,
− konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który ma doświadczenie przy projektowaniu obiektu sportowego w 6 kategorii
złożoności (w grupie funkcjonalnej „Sport i rekreacja”, kategoria złożoności obiektów kubaturowych oraz grupy funkcjonalne
według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Nr 1389 z dnia 18.05.2004r. dz. U. nr 130 lub Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury poz. 2458 z dnia 20.12.2021r. dz. U. poz. 2458 z 29.12.2021r.), która uzyskała pozwolenie na budowę i
została oddana do użytkowania, 
− drogowej bez ograniczeń, 
− instalacyjnej (tzw. „sanitarnej”) bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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wodociągowych i kanalizacyjnych, 
− instalacyjnej (tzw. „elektrycznej”) bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
− instalacyjnej (tzw. „teletechnicznej”) bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony w zakresie wiedzy i doświadczenia, w przypadku gdy Wykonawca wykonał w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej (przez co zamawiający rozumie
dokumentację budowlaną i wykonawczą) budowy obiektu sportowego w 6 kategorii złożoności (w grupie funkcjonalnej
„Sport i rekreacja”, kategoria złożoności obiektów kubaturowych oraz grupy funkcjonalne według Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury Nr 1389 z dnia 18.05.2004r. dz. U. nr 130 lub Rozporządzenia Ministra Infrastruktury poz. 2458 z dnia
20.12.2021r. dz. U. poz. 2458 z 29.12.2021r.), o wartości robót minimum 10 mln zł brutto, która uzyskała pozwolenie na
budowę i została oddana do użytkowania. 

b) Wykonawca winien dysponować specjalistycznym oprogramowaniem:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje oprogramowaniem komputerowym do projektowania torów
saneczkowych, saneczkowo-bobslejowo-skeletonowych, (służący do projektowania i wyliczeń geometrii osi i przekroju
poprzecznego, obliczeń w zakresie mechaniki, w tym m.in. prędkości, przeciążeń i obciążeń dynamicznych, itd.), na
podstawie których to obliczeń wykonano co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w branży architektonicznej
budowy lub przebudowy sztucznego toru saneczkowego lub saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego, służącemu
rozgrywaniu zawodów sportowych i treningów, który uzyskał uzgodnienie FIL oraz uzyskał prawomocne pozwolenie na
budowę.

Po zmianie: 
a) Wykonawca w zakresie wiedzy i doświadczenia winien dysponować minimum projektantem branży: 

− architektonicznej bez ograniczeń, (kierownik Zespołu), która będzie pełniła funkcję projektanta branży architektonicznej,
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą co
najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta branży architektonicznej, która była autorem jednego
projektu budowlanego i wykonawczego w branży architektonicznej budowy lub przebudowy sztucznego toru saneczkowego
lub saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego, służącemu rozgrywaniu zawodów sportowych i treningów, który uzyskał
uzgodnienie FIL/PZSSAN oraz uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę,
− konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który ma doświadczenie przy projektowaniu obiektu sportowego w 6 kategorii
złożoności (w grupie funkcjonalnej „Sport i rekreacja”, kategoria złożoności obiektów kubaturowych oraz grupy funkcjonalne
według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Nr 1389 z dnia 18.05.2004r. dz. U. nr 130 lub Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury poz. 2458 z dnia 20.12.2021r. dz. U. poz. 2458 z 29.12.2021r.), która uzyskała pozwolenie na budowę i
została oddana do użytkowania, 
− drogowej bez ograniczeń, 
− instalacyjnej (tzw. „sanitarnej”) bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, 
− instalacyjnej (tzw. „elektrycznej”) bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
− instalacyjnej (tzw. „teletechnicznej”) bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony w zakresie wiedzy i doświadczenia, w przypadku gdy Wykonawca wykonał w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej (przez co zamawiający rozumie
dokumentację budowlaną i wykonawczą) budowy obiektu sportowego w 6 kategorii złożoności (w grupie funkcjonalnej
„Sport i rekreacja”, kategoria złożoności obiektów kubaturowych oraz grupy funkcjonalne według Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury Nr 1389 z dnia 18.05.2004r. dz. U. nr 130 lub Rozporządzenia Ministra Infrastruktury poz. 2458 z dnia
20.12.2021r. dz. U. poz. 2458 z 29.12.2021r.), o wartości robót minimum 10 mln zł brutto, która uzyskała pozwolenie na
budowę. 

b) Wykonawca winien dysponować specjalistycznym oprogramowaniem:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje oprogramowaniem komputerowym do projektowania torów
saneczkowych, saneczkowo-bobslejowo-skeletonowych, (służący do projektowania i wyliczeń geometrii osi i przekroju
poprzecznego, obliczeń w zakresie mechaniki, w tym m.in. prędkości, przeciążeń i obciążeń dynamicznych, itd.), na
podstawie których to obliczeń wykonano co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w branży architektonicznej
budowy lub przebudowy sztucznego toru saneczkowego lub saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego, służącemu
rozgrywaniu zawodów sportowych i treningów, który uzyskał uzgodnienie FIL oraz uzyskał prawomocne pozwolenie na
budowę.
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