
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Konserwacja infrastruktury oświetlenia ulicznego sieci wydzielonej i skojarzonej z obwodami firmy TAURON na terenie

miasta Katowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166309

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: J. Kantorówny 2a

1.4.2.) Miejscowość: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-381

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mzum@mzum.katowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.katowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137192

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00002347

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: 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku 2) uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, - Zamawiający nie stawia warunku . 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:
a) Doświadczenie zawodowe.
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie – tzn. musi wykazać się wykonywaniem:
• konserwacji oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego w zakresie minimum 5.000 punktów
świetlnych, znajdującego się wyłącznie w drogach i terenach publicznych pod bieżącym ruchem
drogowym,
• co najmniej dwóch robót budowlanych związanych z infrastrukturą oświetlenia drogowego przy
urządzeniach elektrycznych na napięciu do 1 kV,
• co najmniej jedną robotą budowlaną związaną z infrastrukturą oświetlenia drogowego jako
• praca pod napięciem (PPN) przy urządzeniach elektrycznych na napięciu do 1 kV;
b) potencjał techniczny.
Wykonawca Wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej nw. sprzętem:
• co najmniej 2 podnośnikami samochodowym o wysięgu co najmniej 12m,
• co najmniej 1 podnośnikiem samochodowym hydraulicznym o wysięgu co najmniej 17m,
• co najmniej 2 samochodami dostawczymi towarowo-osobowymi,
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• co najmniej 1 samochodem do 3,5t,
• co najmniej 1 samochodem ciężarowym,
• co najmniej 2 minikoparkami o masie do 3,5t,
• co najmniej 1 HDS o udźwigu 0,9t wraz z przyczepą dłużycową,
• co najmniej 1 miernik do pomiaru natężenia oświetlenia,
• co najmniej 1 miernik do pomiaru rezystancji uziemienia spełniającego normę PN-EN61557,
• co najmniej 1 miernik do pomiaru wyłączników różnicowoprądowych i impedancji pętli zwarcia
spełniającego normę PN-EN61557,
• co najmniej 1 pojazd specjalistyczny „wóz pomiarowy” do lokalizacji uszkodzeń linii kablowych,
a w przypadku jego braku, jako równoważne będzie posiadanie, takich urządzeń, jak:
• co najmniej 1 lokalizator tras kabli,
• co najmniej 1 generator udarowy do lokalizacji uszkodzeń na kablach wraz z geofonem lub
reflektometrem do precyzyjnej lokalizacji uszkodzeń kabli.
• co najmniej 1 zestaw narzędzi podstawowych do pracy pod napięciem,
• dwoma środkami łączności tj. jedną osobą dyspozycyjną posiadającą telefon komórkowy
• (dostępną całą dobę, również w dni robocze i święta) oraz jednym kontem e-mail.;
c) Kadra techniczna.
Wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w
tym:
� Minimum 6 osób (minimum trzy brygady) posiadających świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji Grupa 1 pkt 2 (urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV), pkt 3 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu
znamionowym powyżej 1kV), pkt 7 (sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego).

� Minimum 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji Grupa 1 pkt 8 (elektryczna sieć trakcyjna).
� Minimum 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji Grupa 1 pkt 10 (aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje
automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń wymienionych w pkt. 2, 3, 7, 8).
� Minimum 2 osoby posiadających świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji Grupa 1 pkt 2 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie
wyższym niż 1kV), pkt 3 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1kV), pkt 7
(sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego), pkt 8 (elektryczna sieć trakcyjna), pkt 10 (aparatura kontrolno-pomiarowa oraz
urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń wymienionych w pkt. 2, 3, 7, 8).

 Minimum 2 osoby posiadające uprawnienia dozorowe w zakresie wykonywania prac pod napięciem:
• na urządzeniach elektroenergetycznych na napięciu do 1 kV
• przy odłączaniu i podłączaniu uziemień w liniach nN

 Minimum 4 osoby posiadające uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem:
• na urządzeniach elektroenergetycznych na napięciu do 1 kV (linie napowietrzne gołe i izolowane, linie kablowe,
urządzenia rozdzielcze)
• przy odłączaniu i podłączaniu uziemień w liniach nN

� Minimum 2 osoby posiadające uprawnienia UDT do obsługi podestów ruchomych.
� Minimum 2 osoby posiadającą uprawnienia do obsługi dźwigu lub HDS.
� Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym.
� Minimum 2 osoby posiadające uprawnienia do obsługi koparki.
� Minimum 3 osobami posiadającymi zaświadczeniem wydanym przez uprawniony organ o ukończeniu szkolenia z zakresu
wykonywania czynności związanych z kierowania ruchem.
� Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00006946/01 z dnia 2022-01-05
2022-01-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
organizowanie prac pod napięciem na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A.:
�� w sieciach elektroenergetycznych do 1kV
• Minimum 4 osoby posiadające upoważnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń
energetycznych w zakresie wykonywania prac pod napięciem na terenie działania TAURON
Dystrybucja S.A.:
�� na napowietrznych liniach elektroenergetycznych do 1kV
�� przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV,
• Minimum 3 osoby posiadające uprawnienia UDT do obsługi podestów ruchomych.
• Minimum 2 osoby posiadającą uprawnienia do obsługi dźwigu lub HDS.
• Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym.
• Minimum 2 osoby posiadające uprawnienia do obsługi koparki.
• Minimum 3 osobami posiadającymi zaświadczeniem wydanym przez uprawniony organ o
ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania czynności związanych z kierowania ruchem.
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Minimum 2 osoby dyspozycyjne przez 24 h na dobę 7 dni w tygodniu
W przypadku podmiotów działających wspólnie doświadczenie, potencjał techniczny, kadra techniczna podlega sumowaniu.
Uwaga:
1) Jeśli Wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, winien wykazać, że
bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi określonemu przez zamawiającego.
3) W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, warunek winien spełnić co najmniej
jeden z członków konsorcjum.
4) Jeśli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, a podmiot udostępniający te
zdolności nabył je przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę
część zamówienia, która odpowiada udostępnianym zdolnościom.

Po zmianie: 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku 2) uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, - Zamawiający nie stawia warunku . 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:
a) Doświadczenie zawodowe.
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie – tzn. musi wykazać się wykonywaniem:
• konserwacji oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego w zakresie minimum 5.000 punktów
świetlnych, znajdującego się wyłącznie w drogach i terenach publicznych pod bieżącym ruchem
drogowym,
• co najmniej dwóch robót budowlanych związanych z infrastrukturą oświetlenia drogowego przy
urządzeniach elektrycznych na napięciu do 1 kV,
• co najmniej jedną robotą budowlaną związaną z infrastrukturą oświetlenia drogowego jako
• praca pod napięciem (PPN) przy urządzeniach elektrycznych na napięciu do 1 kV;
b) potencjał techniczny.
Wykonawca Wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej nw. sprzętem:
• co najmniej 2 podnośnikami samochodowym o wysięgu co najmniej 12m,
• co najmniej 1 podnośnikiem samochodowym hydraulicznym o wysięgu co najmniej 17m,
• co najmniej 2 samochodami dostawczymi towarowo-osobowymi,
• co najmniej 1 samochodem do 3,5t,
• co najmniej 1 samochodem ciężarowym,
• co najmniej 2 minikoparkami o masie do 3,5t,
• co najmniej 1 HDS o udźwigu 0,9t wraz z przyczepą dłużycową,
• co najmniej 1 miernik do pomiaru natężenia oświetlenia,
• co najmniej 1 miernik do pomiaru rezystancji uziemienia spełniającego normę PN-EN61557,
• co najmniej 1 miernik do pomiaru wyłączników różnicowoprądowych i impedancji pętli zwarcia
spełniającego normę PN-EN61557,
• co najmniej 1 pojazd specjalistyczny „wóz pomiarowy” do lokalizacji uszkodzeń linii kablowych,
a w przypadku jego braku, jako równoważne będzie posiadanie, takich urządzeń, jak:
• co najmniej 1 lokalizator tras kabli,
• co najmniej 1 generator udarowy do lokalizacji uszkodzeń na kablach wraz z geofonem lub
reflektometrem do precyzyjnej lokalizacji uszkodzeń kabli.
• co najmniej 1 zestaw narzędzi podstawowych do pracy pod napięciem,
• dwoma środkami łączności tj. jedną osobą dyspozycyjną posiadającą telefon komórkowy
• (dostępną całą dobę, również w dni robocze i święta) oraz jednym kontem e-mail.;
c) Kadra techniczna.
Wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w
tym:
� Minimum 6 osób (minimum trzy brygady) posiadających świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji Grupa 1 pkt 2 (urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV), pkt 3 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu
znamionowym powyżej 1kV), pkt 7 (sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego).

� Minimum 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji Grupa 1 pkt 8 (elektryczna sieć trakcyjna).
� Minimum 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji Grupa 1 pkt 10 (aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje
automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń wymienionych w pkt. 2, 3, 7, 8).
� Minimum 2 osoby posiadających świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji Grupa 1 pkt 2 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie
wyższym niż 1kV), pkt 3 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1kV), pkt 7
(sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego), pkt 8 (elektryczna sieć trakcyjna), pkt 10 (aparatura kontrolno-pomiarowa oraz
urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń wymienionych w pkt. 2, 3, 7, 8).
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 Minimum 2 osoby posiadające uprawnienia dozorowe w zakresie wykonywania prac pod napięciem:
• na urządzeniach elektroenergetycznych na napięciu do 1 kV
 Minimum 4 osoby posiadające uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem:
• na urządzeniach elektroenergetycznych na napięciu do 1 kV (linie napowietrzne gołe i izolowane, linie kablowe,
urządzenia rozdzielcze)

� Minimum 2 osoby posiadające uprawnienia UDT do obsługi podestów ruchomych.
� Minimum 2 osoby posiadającą uprawnienia do obsługi dźwigu lub HDS.
� Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym.
� Minimum 2 osoby posiadające uprawnienia do obsługi koparki.
� Minimum 3 osobami posiadającymi zaświadczeniem wydanym przez uprawniony organ o ukończeniu szkolenia z zakresu
wykonywania czynności związanych z kierowania ruchem.

Uwaga:
1) Jeśli Wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, winien wykazać, że
bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi określonemu przez zamawiającego.
3) W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, warunek winien spełnić co najmniej
jeden z członków konsorcjum.
4) Jeśli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, a podmiot udostępniający te
zdolności nabył je przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę
część zamówienia, która odpowiada udostępnianym zdolnościom.

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: 
2023-03-20 09:55

Po zmianie: 
2023-03-22 09:55

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

Przed zmianą: 
2023-03-20 10:00

Po zmianie: 
2023-03-22 10:00

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

Przed zmianą: 
2023-04-18

Po zmianie: 
2023-04-20
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