Ogłoszenie nr 2021/BZP 00310303/01 z dnia 2021-12-10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Częstochowy. Zasięg terytorialny – granice
administracyjne miasta Częstochowy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151399002
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Śląska 11/13
1.4.2.) Miejscowość: Częstochowa
1.4.3.) Kod pocztowy: 42-217
1.4.4.) Województwo: śląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski
1.4.7.) Numer telefonu: +48 34 3707617
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: iz@czestochowa.um.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.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 00310303/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-10 14:30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00302388/01
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. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich trzech lat
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przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, następujących usług:
a) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu strategicznej mapy hałasu lub mapy
akustycznej dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 000, o wartości co najmniej 100
000,00 zł netto.
b) co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu przeglądu ekologicznego i/lub analizy
porealizacyjnej, o których mowa odpowiednio w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska oraz w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, w zakresie oddziaływania akustycznego na tereny chronione
przed hałasem, zgodnie z wymaganiami ww. ustaw, o wartości co najmniej 10 000,00 zł netto
każda.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy
dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień
zakończenia usług (w przypadku usług rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
UWAGA:
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.”
2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, tj.:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe (minimum magisterskie) w
zakresie akustyki lub ochrony środowiska lub inżynierii środowiska oraz posiadającą
doświadczenie (w okresie ostatnich pięciu lat), które nabyła w kierowaniu zespołem
pracowników przy tworzeniu co najmniej jednej mapy akustycznej dla obszaru miasta o liczbie
mieszkańców powyżej 100 000.
b) co najmniej trzema osobami posiadającymi wykształcenie wyższe w zakresie akustyki, które
brały udział przy tworzeniu strategicznej mapy hałasu lub mapy akustycznej dla obszaru miasta
o liczbie mieszkańców większej niż 100 000.
c) co najmniej trzema osobami, które posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w
przeprowadzaniu pomiarów hałasu w środowisku.
3. Dysponowanie potencjałem technicznym, tj.:
a) oprogramowaniem do obliczania strategicznych map hałasu, które spełnia kryteria
pozwalające na wykorzystanie wszystkich algorytmów i obliczeń opisanych w Dyrektywie
2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z
dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w Dyrektywie 2020/367 z dnia 4
marca 2020 r. zmieniającej załącznik III do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady w odniesieniu do ustalenia metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku.
b) akredytowanym laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach
oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 514) o zakresie akredytacji
zapewniającym wykonanie akredytowanych pomiarów hałasu drogowego (w co najmniej 70
punktach pomiarowych), kolejowego (w co najmniej 7 punktach pomiarowych), tramwajowego (w
co najmniej 10 punktach pomiarowych przemysłowego (co najmniej 40 zakładów
przemysłowych, w tym parkingów i zajezdni).
Po zmianie:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, następujących usług:
a) co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu strategicznej mapy hałasu lub mapy
akustycznej dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 000, o wartości co najmniej 100
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000,00 zł netto.
b) co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu przeglądu ekologicznego i/lub analizy
porealizacyjnej, o których mowa odpowiednio w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska oraz w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, w zakresie oddziaływania akustycznego na tereny chronione
przed hałasem, zgodnie z wymaganiami ww. ustaw, o wartości co najmniej 10 000,00 zł netto
każda.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy
dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień
zakończenia usług (w przypadku usług rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
UWAGA:
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.”
2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe w
zakresie akustyki lub ochrony środowiska lub inżynierii środowiska oraz posiadającą
doświadczenie, które nabyła w kierowaniu zespołem pracowników przy tworzeniu co najmniej
jednej mapy akustycznej dla obszaru miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 000.
3. Dysponowanie potencjałem technicznym, tj.:
a) oprogramowaniem do obliczania strategicznych map hałasu, które spełnia kryteria
pozwalające na wykorzystanie wszystkich algorytmów i obliczeń opisanych w Dyrektywie
2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z
dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w Dyrektywie 2020/367 z dnia 4
marca 2020 r. zmieniającej załącznik III do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady w odniesieniu do ustalenia metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku.
b) akredytowanym laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach
oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 514) o zakresie akredytacji
zapewniającym wykonanie akredytowanych pomiarów hałasu drogowego (w co najmniej 70
punktach pomiarowych), kolejowego (w co najmniej 7 punktach pomiarowych), tramwajowego (w
co najmniej 10 punktach pomiarowych przemysłowego (co najmniej 40 zakładów
przemysłowych, w tym parkingów i zajezdni).
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:
2021-12-16 09:00
Po zmianie:
2021-12-21 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-12-16 10:30
Po zmianie:
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2021-12-21 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2022-01-14
Po zmianie:
2022-01-19

2021-12-10 Biuletyn Zamówień Publicznych
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