Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mierzęcice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mierzęcice
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258003
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Wolności 95
1.4.2.) Miejscowość: Mierzęcice
1.4.3.) Kod pocztowy: 42-460
1.4.4.) Województwo: śląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki
1.4.7.) Numer telefonu: 32 288 79 00
1.4.8.) Numer faksu: 32 750 07 77
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@mierzecice.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mierzecice.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
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00147069/01
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:
warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Część nr 1
Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
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min. 150 000,00 zł.
Część nr 2
Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
min. 80 000,00 zł.
Część nr 3
Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
min. 150 000,00 zł.
Część nr 4 - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Część nr 1
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył: co najmniej
jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 150.000,00 złotych brutto,
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą
posiadającą doświadczenie oraz stosowne uprawnienia w kierowaniu co najmniej jedną robotą
budowlaną polegającą na budowie lub modernizacji sieci wodociągowej
Osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane zgodne z art. 12-15 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszona we właściwym samorządzie
zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a
ustawy Prawo budowlane, tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a
ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie
usług transgranicznych”)
Część nr 2
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył: co najmniej
jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 80.000,00 złotych brutto,
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą
posiadającą doświadczenie oraz stosowne uprawnienia w kierowaniu co najmniej jedną robotą
budowlaną polegającą na budowie lub modernizacji sieci wodociągowej
Osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane zgodne z art. 12-15 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszona we właściwym samorządzie
zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a
ustawy Prawo budowlane, tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a
ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie
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usług transgranicznych”)
Część nr 3
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył: co najmniej
jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o
wartości co najmniej 150.000,00 złotych brutto,
Część nr 4 - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Po zmianie:
warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Część nr 1 Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Część nr 2 Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Część nr 3
Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
min. 150 000,00 zł.
Część nr 4 - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Część nr 1
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył: co najmniej
jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 150.000,00 złotych brutto,
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą
posiadającą doświadczenie oraz stosowne uprawnienia w kierowaniu co najmniej jedną robotą
budowlaną polegającą na budowie lub modernizacji sieci wodociągowej
Osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane zgodne z art. 12-15 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszona we właściwym samorządzie
zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a
ustawy Prawo budowlane, tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a
ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie
usług transgranicznych”)
Część nr 2
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył: co najmniej
jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 80.000,00 złotych brutto,
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą
posiadającą doświadczenie oraz stosowne uprawnienia w kierowaniu co najmniej jedną robotą
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budowlaną polegającą na budowie lub modernizacji sieci wodociągowej
Osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane zgodne z art. 12-15 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszona we właściwym samorządzie
zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a
ustawy Prawo budowlane, tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a
ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie
usług transgranicznych”)
Część nr 3
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył: co najmniej
jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o
wartości co najmniej 150.000,00 złotych brutto,
Część nr 4 - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium
Przed zmianą:
1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część nr 1 3.000,00 zł
Część nr 2 1.000,00 zł
Część nr 3 2.000,00 zł
Część nr 4 1.000,00 zł
2 Termin wniesienia wadium upływa dnia 27 sierpnia 2021r. do godz. 1200.
3 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego nr 46
8591 0007 0380 0380 0260 0002 z dopiskiem wadium na: „Modernizacja sieci wodociągowej w
Gminie Mierzęcice” część nr ..., nr sprawy GK.271.0004.2021”.
6 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Gwarancja wadialna
złożona w formie skanu pisemnego oświadczenia gwaranta, podpisanego następnie
elektronicznie przez Wykonawcę, jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacji, gdy oryginał gwarancji
nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, a w treści gwarancji brak jest
zastrzeżeń dotyczących tego, że dla dochodzenia wadium niezbędne jest dysponowanie przez
Zamawiającego oryginałem dokumentu gwarancyjnego oraz że gwarancja wygasa w przypadku
zwrotu oryginału dokumentu do gwaranta.
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Po zmianie:
1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część nr 1 3.000,00 zł
Część nr 2 1.000,00 zł
Część nr 3 2.000,00 zł
Część nr 4 1.000,00 zł
2 Termin wniesienia wadium upływa dnia 30 sierpnia 2021r. do godz. 1200.
3 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego nr 46
8591 0007 0380 0380 0260 0002 z dopiskiem wadium na: „Modernizacja sieci wodociągowej w
Gminie Mierzęcice” część nr ..., nr sprawy GK.271.0004.2021”.
6 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Gwarancja wadialna
złożona w formie skanu pisemnego oświadczenia gwaranta, podpisanego następnie
elektronicznie przez Wykonawcę, jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacji, gdy oryginał gwarancji
nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, a w treści gwarancji brak jest
zastrzeżeń dotyczących tego, że dla dochodzenia wadium niezbędne jest dysponowanie przez
Zamawiającego oryginałem dokumentu gwarancyjnego oraz że gwarancja wygasa w przypadku
zwrotu oryginału dokumentu do gwaranta.
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:
2021-08-27 12:00
Po zmianie:
2021-08-30 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-08-27 12:30
Po zmianie:
2021-08-30 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-09-25
Po zmianie:
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2021-09-28
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