
 

 

BZP.271.1.996.2016.AP 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

o przetargu nieograniczonym na opracowanie mapy akustycznej oraz programu 
ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia. 

 
Ogłoszenie zamieszczono w dniu: 13.12.2016 r. 

w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.uzp.gov.pl, numer ogłoszenia:  

366052-2016 

 na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl    

 na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – ul. Jana Kilińskiego 30, 26–600 Radom 

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu 
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 359347-2016 
Data: 05/12/2016 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Gmina Miasta Radomia, Krajowy numer identyfikacyjny 670223451, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 
Radom, woj. Mazowieckie, tel. (48) 3620283, faks (48) 3620289 
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.radom.pl  
 
Adres profilu nabywcy: 
 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne: 
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 1.3) 
W ogłoszeniu jest:  
Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków:  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych wykonuje usługi w zakresie opracowania: 

 co najmniej jednej mapy akustycznej miasta w tym numeryczny model terenu wraz 

z trójwymiarowym modelem zabudowy o ilości mieszkańców co najmniej 100 tys., wykonaną 

zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem co najmniej 3 

różnych źródeł hałasu, w tym hałas lotniczy, 

 co najmniej jeden program ochrony środowiska przed hałasem dla miast o ilości mieszkańców 

co najmniej 100 tys.  

Zamawiający dopuszcza poświadczenie wykonania w/w usług łącznie w jednym projekcie. 

W przypadku, gdy ww. zakres usług, będzie stanowił część usługi o szerszym zakresie, 

wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo usługi niezbędne do wykazania spełniania 

warunku udziału w postępowaniu. 

Wykaz usług ma zawierać przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. 

Ww. wykonane lub wykonywane prace muszą być potwierdzone dowodami określającymi, iż 

prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

 przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
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ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 

 w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

b) dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami, tj. 

 zestawami pomiarowymi służącymi do pomiarów hałasu spełniającymi warunki wymagane  

w załączniku nr 3 lit. „C” rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r.  

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii  

w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub 

portem (DZ. U. z 2011r. nr 140 poz. 824) oraz w załączniku nr 7 rozporządzenia  Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody  (DZ. U. z 2014r. poz. 1542), 

 licencjonowanym oprogramowaniem wykorzystywanym do tworzenia map emisyjnych oraz do 

obliczeń akustycznych, 

 laboratorium badawczym posiadającym certyfikat akredytacji w zakresie bezpośrednich 

pomiarów poziomu dźwięku dla dróg zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie 

zgodności (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 655 z późn. zm.). 

c) dysponuje osobami, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami:  

 minimum 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi 

wykształcenie z zakresu - akustyk z wykształceniem wyższym i doświadczeniem  w zakresie 

akustyki środowiskowej, min. 3 lata pracy w zawodzie, posiadającymi doświadczenie w 

postaci wykonywania pomiarów emisji hałasu do środowiska naturalnego oraz obliczeń 

akustycznych dla potrzeb opracowania map akustycznych z uwzględnieniem co najmniej 3 

źródeł hałasu: drogowy, kolejowy, lotniczy, 

 minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą 

wykształcenie z zakresu - informatyk z wyższym wykształceniem informatycznym, min. 3 lata 

pracy w zawodzie, udział we wdrożeniu przynajmniej dwóch systemów zarządzania mapą 

akustyczną, 

 minimum jedną osobą, która brała udział w wykonaniu co najmniej jednej mapy akustycznej 

dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. oraz jednego programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. 
 

W zakresie kluczowych części zamówienia tj. opracowania Mapy akustycznej i Programu ochrony 

środowiska przed hałasem oraz wykonania obliczeń akustycznych przewidzianych do osobistego 

wykonania przez Wykonawcę, Wykonawca musi dysponować własnym doświadczeniem i nie 

może powołać się na doświadczenie innych podmiotów. Zamawiający dopuszcza, że pozostałe 

części zamówienia, w tym również wykonanie pomiarów hałasu, Wykonawca może zlecić do 

wykonania podwykonawcom. 

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak. 
 

Informacje dodatkowe:  

 
W ogłoszeniu powinno być:  
Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków:  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 



 

 

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych wykonuje usługi w zakresie opracowania: 

 co najmniej jednej mapy akustycznej miasta w tym numeryczny model terenu wraz 

z trójwymiarowym modelem zabudowy o ilości mieszkańców co najmniej 100 tys., wykonaną 

zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem co najmniej 3 

różnych źródeł hałasu, w tym hałas lotniczy, 

 co najmniej jeden program ochrony środowiska przed hałasem dla miast o ilości mieszkańców 

co najmniej 100 tys.  

Zamawiający dopuszcza poświadczenie wykonania w/w usług łącznie w jednym projekcie. 

W przypadku, gdy ww. zakres usług, będzie stanowił część usługi o szerszym zakresie, 

wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo usługi niezbędne do wykazania spełniania 

warunku udziału w postępowaniu. 

Wykaz usług ma zawierać przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. 

Ww. wykonane lub wykonywane prace muszą być potwierdzone dowodami określającymi, iż 

prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

 przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 

 w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

b) dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami, tj. 

 zestawami pomiarowymi służącymi do pomiarów hałasu spełniającymi warunki wymagane  

w załączniku nr 3 lit. „C” rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r.  

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii  

w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub 

portem (DZ. U. z 2011r. nr 140 poz. 824) oraz w załączniku nr 7 rozporządzenia  Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody  (DZ. U. z 2014r. poz. 1542), 

 licencjonowanym oprogramowaniem wykorzystywanym do tworzenia map emisyjnych oraz do 

obliczeń akustycznych, 

 laboratorium badawczym posiadającym certyfikat akredytacji w zakresie bezpośrednich 

pomiarów poziomu dźwięku dla dróg zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie 

zgodności (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 655 z późn. zm.). 

c)      dysponuje osobami, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami:  

 minimum 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi 

wykształcenie z zakresu - akustyk z wykształceniem wyższym i doświadczeniem  w zakresie 

akustyki środowiskowej, min. 3 lata pracy w zawodzie, posiadającymi doświadczenie w 

postaci wykonywania pomiarów emisji hałasu do środowiska naturalnego oraz obliczeń 

akustycznych dla potrzeb opracowania map akustycznych z uwzględnieniem co najmniej 3 

źródeł hałasu: drogowy, kolejowy, lotniczy, 

 minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą 

wykształcenie z zakresu - informatyk z wyższym wykształceniem informatycznym, min. 3 lata 

pracy w zawodzie, udział we wdrożeniu przynajmniej dwóch systemów zarządzania mapą 

akustyczną, 



 

 

 minimum jedną osobą, która brała udział w wykonaniu co najmniej jednej mapy akustycznej 

dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. oraz jednego programu ochrony 

środowiska przed hałasem dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. 

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak. 
 

Informacje dodatkowe:  

 
Numer sekcji: III 
Punkt: 7) 
W ogłoszeniu jest:  
INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. 

3) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, 

o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt. III 1.3), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

Zamawiający jednocześnie informuje, iż Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zobowiązanie musi wskazywać w szczególności:  

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego,  

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

Zobowiązanie, o którym mowa powyżej musi być złożone - na druku, którego wzór został 

dołączony do materiałów przetargowych. 

5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4):  

 składa dokument lub dokumenty  wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się 

je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

W ogłoszeniu powinno być:  



 

 

INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. 

3) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, 

o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt. III.1.2) i III 1.3), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych.  

Zamawiający jednocześnie informuje, iż Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zobowiązanie musi wskazywać w szczególności:  

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego,  

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

Zobowiązanie, o którym mowa powyżej musi być złożone - na druku, którego wzór został 

dołączony do materiałów przetargowych. 

5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4):  

 składa dokument lub dokumenty  wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się 

je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest:  
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 
14/12/2016, godzina: 09:00 
W ogłoszeniu powinno być:  
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 
19/12/2016, godzina 09:00 

 
         Z up. PREZYDENTA MIASTA  

                                                                               Rafał Czajkowski 
                                                             Sekretarz Miasta 


