
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu 

wraz z dobudową przedszkola integracyjnego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLBROM

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258055

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ul. Krakowska 1

1.4.2.) Miejscowość: Wolbrom

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-340

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umigwolbrom.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolbrom.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 00394042/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-14 14:31

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00365744/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 240 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dotyczy sekcji: 8.1.) Termin składania ofert: 20.10.2022r. do godziny 10:00,00
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu w
tym zakresie stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

UWAGA:
Odpowiedzi na zapytania z pierwotnego postępowania (znak WTI.271.2.14.2022.ZP), 
zostały ujęte w niniejszym (powtórzonym) postępowaniu w załączniku nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia –
Zapytania wraz z odpowiedziami. Ponadto Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu (WTI.271.2.21.2022.ZP)
uznaje się jako obowiązujące, odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na zapytania wniesione w pierwotnym
postępowaniu (WTI.271.2.14.2022.ZP).

Po zmianie: 
Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 240 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dotyczy sekcji: 8.1.) Termin składania ofert: 27.10.2022r. do godziny 9:00,00
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
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służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu w
tym zakresie stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

UWAGA:
Odpowiedzi na zapytania z pierwotnego postępowania (znak WTI.271.2.14.2022.ZP), 
zostały ujęte w niniejszym (powtórzonym) postępowaniu w załączniku nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia –
Zapytania wraz z odpowiedziami. Ponadto Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu (WTI.271.2.21.2022.ZP)
uznaje się jako obowiązujące, odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na zapytania wniesione w pierwotnym
postępowaniu (WTI.271.2.14.2022.ZP).

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. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym w tym okresie, wykonał należycie co najmniej robotę lub roboty budowlane polegającą/e na:
- budowie budynku kubaturowego wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej, elektryczną o wartości łącznej robót co najmniej 1.000 000,00 zł brutto.

Uwaga
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi
wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Uwaga 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku 
w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć 
wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) na portalu internetowym
Urzędu Zamówień Publicznych.

2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami zdolną/zdolnymi do
wykonania zamówienia tj. posiadającą/posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane 
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń,

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), 
lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

Uwaga: 
Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy), co oznacza
możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.

Po zmianie: 
1. 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 co najmniej robotę lub roboty budowlane polegającą/e na:
- budowie lub rozbudowie lub dobudowie lub przebudowie budynku/ów wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektryczną o wartości łącznej robót co najmniej 1.000 000,00 zł brutto

Uwaga
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi
wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
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Uwaga 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych (BZP) na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami zdolną/zdolnymi do
wykonania zamówienia tj. posiadającą/posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane 
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń,

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), 
lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

Uwaga: 
Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy), co oznacza
możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.

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: 
2022-10-20 10:00

Po zmianie: 
2022-10-27 09:00

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

Przed zmianą: 
2022-10-20 10:30

Po zmianie: 
2022-10-27 09:30

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

Przed zmianą: 
2022-11-18

Po zmianie: 
2022-11-25
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