Ogłoszenie nr 2022/BZP 00123380/01 z dnia 2022-04-14

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentu pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do 2032 roku”, w tym
przeprowadzenie procedury „Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009834
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Jana Głogowskiego 3/5
1.4.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
1.4.3.) Kod pocztowy: 27-400
1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.4.7.) Numer telefonu: 41 2672133
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.ostrowiec.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.ostrowiec.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 00123380/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-14 14:39

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00107447/02
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02
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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE
WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w
tym okresie wykonał minimum dwa dokumenty o charakterze strategicznym - plany adaptacji do zmian klimatu dla miast z
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co najmniej 30 000 mieszkańców i wartością zamówienia nie mniejszą nić 30 000,00 zł brutto.
2) dysponuje osobami do realizacji zamówienia minimum:
a) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu odpowiedzialnego za koordynację prac zespołu
wykonującego przedmiot zamówienia, kontakt i bieżącą współpracę z Zamawiającym, sprawozdawanie Zamawiającemu
postępów, efektów prac zespołu na poszczególnych etapach realizacji. Osoba pełniąca ww. funkcję musi posiadać
wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Projektu lub Koordynatora Projektu lub
Pełnomocnika ds. realizacji Projektu przy realizacji co najmniej dwóch usług o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto
za każdą z usług, polegających na:.
- opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian klimatu i\lub
- realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych mających na celu adaptację do
zmian klimatu;
b) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Adaptacji, posiadającą wykształcenie wyższe, która brała udział w
realizacji co najmniej dwóch usług w zakresie adaptacji do zmian klimatu polegających na:
- opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian klimatu i\lub
- realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych mających na celu adaptację do
zmian klimatu,
c) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Klimatu, posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie klimatologii
lub meteorologii, która brała udział w realizacji co najmniej dwóch usług
z zakresu analizy zmian klimatu polegających na:
- opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian klimatu i\lub
- realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych mających na celu adaptację do
zmian klimatu,
d) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Gospodarki Wodnej, posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie
hydrologii lub ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub nauk przyrodniczych, biorącą udział w realizacji co najmniej
dwóch usług z zakresu oceny zagrożenia powodziowego lub analizy wpływu zmian klimatu na gospodarkę wodno-ściekową
polegających na:
- opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian klimatu i/lub
- realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych mających na celu adaptację do
zmian klimatu,
e) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Ochrony Środowiska, posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie
ochrony środowiska lub inżynierii środowiska biorącą udział w realizacji
co najmniej dwóch usług polegających na:
- opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i/lub
- sporządzenia kart informacyjnych przedsięwzięcia lub raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko,
f) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Inwestycji adaptacyjnych, posiadającą wykształcenie wyższe w
zakresie ekonomii, finansów, zarządzania lub inwestycji, która brała udział w realizacji co najmniej 2 usług w zakresie
adaptacji do zmian klimatu, polegających na:
- opracowaniu studium wykonalności inwestycji dotyczącej adaptacji do zmian klimatu w obszarze wód deszczowych i/lub
- realizacji badań naukowych lub szkoleń w tym zakresie.
g) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Taksonomii, posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii
lub środowiska, która brała udział w realizacji co najmniej 2 usług/projektów polegających na:
- opracowaniu dokumentów planistycznych dotyczących obszarów powiązanych z celami środowiskowymi taksonomii UE
(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2020/85 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającym rozporządzenie (UE) 2019/2088), lub/i
- udziale w realizacji projektów, których celem było przeprowadzenie badań
- w zakresie celów środowiskowych Taksonomii UE,
- udziale w realizacji projektów, których celem było upowszechnianie korzyści płynących
z dostosowania i prowadzenia działań zgodnych z zapisami taksonomii UE
h) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Dialogu Społecznego, posiadającą wykształcenie wyższe oraz
minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w ww. dziedzinie, w tym w zakresie:
- przygotowania i prowadzenia dialogu społecznego lub konsultacji społecznych,
- opracowywania wniosków wynikających z tego dialogu lub konsultacji społecznych.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wskazanych powyżej.
Przez dokument o charakterze strategicznym rozumie się dokument wymagający przeprowadzenia (i dla którego
przeprowadzona została) strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z katalogiem dokumentów, określonym
w art. 46 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) lub odpowiadającym mu katalogiem dokumentów wedle
prawa spoza terytorium RP
dla Wykonawców wykazujących się pracami wykonanymi poza RP.
Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają określone przez
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Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE
WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj: w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum:
dwa plany adaptacji do zmian klimatu, których każdy opracowany był dla miast z co najmniej 30 000 mieszkańców lub dwa
inne dokumenty o charakterze spójnym z przedmiotem zamówienia tj. strategie finansowania inwestycji z zakresu adaptacji
do zmian klimatu dla miast z co najmniej 30 000 mieszkańców, diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu dla miast z co
najmniej 30 000 mieszkańców, opracowania studialne z zakresu adaptacji do zmian klimatu dla miast z co najmniej 30 000
mieszkańców, badania naukowe lub prace rozwojowej służące adaptacji do zmian klimatu dla miast z co najmniej 30 000
mieszkańców lub kombinację powyższych dokumentów, dla przykładu: jeden plan adaptacji do zmian klimatu dla miast z co
najmniej 30 000 mieszkańców i jedną strategię finansowania inwestycji z zakresu adaptacji do zmian klimatu dla miast z co
najmniej 30 000 mieszkańców.
2) dysponuje osobami do realizacji zamówienia minimum:
a) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu odpowiedzialnego za koordynację prac zespołu
wykonującego przedmiot zamówienia, kontakt i bieżącą współpracę z Zamawiającym, sprawozdawanie Zamawiającemu
postępów, efektów prac zespołu na poszczególnych etapach realizacji. Osoba pełniąca ww. funkcję musi posiadać
wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Projektu lub Koordynatora Projektu lub
Pełnomocnika ds. realizacji Projektu przy realizacji co najmniej jednej usługi o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto,
polegającej na:
- opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian klimatu i\lub
- realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań mających na celu adaptację do zmian
klimatu;
b) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Adaptacji, posiadającą wykształcenie wyższe, która brała udział w
realizacji co najmniej jednej usługi
w zakresie adaptacji do zmian klimatu polegającej na:
- opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji
do zmian klimatu i\lub
- realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej mających na celu adaptację do zmian klimatu,
c) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Klimatu, posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie klimatologii
lub meteorologii, która brała udział
w realizacji co najmniej jednej usługi z zakresu analizy zmian klimatu polegającej na:
- opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian klimatu i\lub
- realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej mających na celu adaptację do zmian klimatu,
d) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Gospodarki Wodnej, posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie
hydrologii lub ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub nauk przyrodniczych, biorącą udział w realizacji co najmniej
jednej usługi z zakresu oceny zagrożenia powodziowego lub analizy wpływu zmian klimatu na gospodarkę wodno-ściekową
polegających na:
- opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian klimatu i/lub
- realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej mających na celu adaptację do zmian klimatu,
e) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Ochrony Środowiska, posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie
ochrony środowiska lub inżynierii biorącą udział w realizacji co najmniej jednej usługi polegających na:
- opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i/lub
- sporządzenia kart informacyjnych przedsięwzięcia lub raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i/lub
- opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian klimatu i/lub
- realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej mających na celu adaptację do zmian klimatu
f) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Inwestycji adaptacyjnych, posiadającą wykształcenie wyższe w
zakresie ekonomii, finansów, zarządzania lub inwestycji, która brała udział w realizacji co najmniej jednej usługi w zakresie
adaptacji do zmian klimatu, polegających na:
- opracowaniu studium wykonalności inwestycji dotyczącej adaptacji do zmian klimatu
w obszarze wód deszczowych i/lub
- opracowaniu strategii finansowania inwestycji z zakresu adaptacji do zmian klimatu i/lub
- realizacji badań naukowych lub szkoleń w tym zakresie.
g) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Dialogu Społecznego, posiadającą wykształcenie wyższe oraz
minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe
w ww. dziedzinie, w tym w zakresie:
- przygotowania i prowadzenia dialogu społecznego lub konsultacji społecznych,
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- opracowywania wniosków wynikających z tego dialogu lub konsultacji społecznych.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wskazanych powyżej.
Przez dokument o charakterze strategicznym rozumie się dokument wymagający przeprowadzenia (i dla którego
przeprowadzona została) strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z katalogiem dokumentów, określonym
w art. 46 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) lub odpowiadającym mu katalogiem dokumentów wedle
prawa spoza terytorium RP
dla Wykonawców wykazujących się pracami wykonanymi poza RP.
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:
2022-04-20 11:00
Po zmianie:
2022-04-26 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-04-20 12:00
Po zmianie:
2022-04-26 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2022-05-19
Po zmianie:
2022-05-25
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