
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kołbaskowo

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685450

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kołbaskowo 106

1.4.2.) Miejscowość: Kołbaskowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-001

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 913119510

1.4.8.) Numer faksu: 913119510 wew. 22

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@kolbaskowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kolbaskowo.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: 2021/BZP 00030139

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00021755/01

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:
5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą: 
1) formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; 2) oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ; 3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty
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potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu
udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do
reprezentowania wynika z tych dokumentów; 4) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SWZ wraz z oświadczeniem podmiotu trzeciego, potwierdzającym brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy; uwaga! w/w dokument należy
złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu
udostępniającego zasoby. 5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wg
wzoru stanowiącego do SWZ załącznik nr 4). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
uwaga! w/w dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub
sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.6) oświadczenie wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ wraz z oświadczeniem (każdy
spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) potwierdzającym
brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnieni warunków udziału w
postępowaniu;w/w dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców
o udzielenie zamówienia;7) wykaz rozwiązań równoważnych – Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do
oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami. 8) zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania
będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji,
zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.9) kosztorys ofertowy uproszczony.

Po zmianie: 
1) formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ po dokonanych
zmianach; 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ; 3)
pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu
udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
działa osoba, której umocowanie do reprezentowania wynika z tych dokumentów; 4)
oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ wraz z oświadczeniem podmiotu
trzeciego, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy;
uwaga! w/w dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub
sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. 5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia (wg wzoru stanowiącego do SWZ załącznik nr 4). Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym
potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tego podmiotu; uwaga! w/w dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca
polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.6) oświadczenie
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wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ wraz z
oświadczeniem (każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia) potwierdzającym brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnieni
warunków udziału w postępowaniu;w/w dokument należy złożyć w przypadku wspólnego
ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia;7) wykaz rozwiązań równoważnych –
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W
takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem
lub normami. 8) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne
dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa,
Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one
udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.9)
kosztorys ofertowy uproszczony.

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: 
2021-04-12 10:45

Po zmianie: 
2021-04-13 10:45

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

Przed zmianą: 
2021-04-12 11:00

Po zmianie: 
2021-04-13 11:00

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

Przed zmianą: 
2021-05-11

Po zmianie: 
2021-05-12
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