
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
,,Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych

budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W WĄGROWCU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570174030

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Janowiecka 98A

1.4.2.) Miejscowość: Wągrowiec

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-100

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.4.7.) Numer telefonu: (+48) 67 262 14 62 lub (+48) 571 244 401

1.4.8.) Numer faksu: (+48) 67 216 95 79

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzgkimwagrowiec.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00168579/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-02 19:56

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00156245/01

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: 
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Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej: tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości nie mniejszej niż:
- dla części 1 – 35 000,00 zł.
- dla części 2 – 14 000,00 zł,
- dla części 3 – 25 000,00 zł,
- dla części 4 – 60 000,00 zł,
- dla części 5 – 80 000,00 zł.
W przypadku, gdy wartość ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej Zamawiający
przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty
wszczęcia postępowania (ogłoszenie niniejszego postępowania). Jeżeli w tym nie
będzieopublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed
wszczęciem postępowania).
2) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
a) Wykonawcy muszą wykazać i udokumentować, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonali należycie:
- dla części 1 – jedno zamówienie polegające na budowie/przebudowie pokrycia dachu o
wartości tych prac minimum 30 000,00 zł NETTO,
- dla części 2 – jedno zamówienie polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej o
wartości tych prac minimum 14 000,00 zł NETTO,
- dla części 3 – jedno zamówienie polegające na budowie/przebudowie pokrycia dachu o
wartości tych prac minimum 25 000,00 zł NETTO,
- dla części 4 – jedno zamówienie polegające na budowie/przebudowie pokrycia dachu o
wartości tych prac minimum 60 000,00 zł NETTO,
- dla części 5 – jedno zamówienie polegające na budowie/przebudowie pokrycia dachu o
wartości tych prac minimum 80 000,00 zł NETTO.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część, Wykonawca może wykazać się tymi
samymi robotami pod warunkiem, że spełniają one wymagania co do rodzaju robót i spełniają
warunki (łączna wartości netto) stawiane dla Części o najwyższym kryterium, spośród części
składanych.
W przypadku, gdy wartość robót wskazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie w walucie
obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla
danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w
tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z
ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania).
b) dysponują osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi – zapewnią
nadzór nad robotami w postaci: kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności
odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (konstrukcyjno-budowlanej ).
Zamawiający będzie uznawał uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a także będzie uznawał kwalifikacje zawodowe nabyte w drodze
odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w
Ustawie z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020, poz.220 t.j. ze zm.).

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00168579/01 z dnia 2021-09-02

2021-09-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej: tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości nie mniejszej niż:
- dla części 1 – nie dotyczy,
- dla części 2 – nie dotyczy,
- dla części 3 – nie dotyczy,
- dla części 4 – 60 000,00 zł,
- dla części 5 – 80 000,00 zł.
W przypadku, gdy wartość ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej Zamawiający
przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty
wszczęcia postępowania (ogłoszenie niniejszego postępowania). Jeżeli w tym nie będzie
opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed
wszczęciem postępowania).
2) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
a) Wykonawcy muszą wykazać i udokumentować, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonali należycie:
- dla części 1 –nie dotyczy,
- dla części 2 – nie dotyczy,
- dla części 3 – nie dotyczy,
- dla części 4 – jedno zamówienie polegające na budowie/przebudowie pokrycia dachu o
wartości tych prac minimum 60 000,00 zł NETTO,
- dla części 5 – jedno zamówienie polegające na budowie/przebudowie pokrycia dachu o
wartości tych prac minimum 80 000,00 zł NETTO.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część, Wykonawca może wykazać się tymi
samymi robotami pod warunkiem, że spełniają one wymagania co do rodzaju robót i spełniają
warunki (łączna wartości netto) stawiane dla Części o najwyższym kryterium, spośród części
składanych.
W przypadku, gdy wartość robót wskazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie w walucie
obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla
danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w
tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z
ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania).
b) dysponują osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi – zapewnią
nadzór nad robotami w postaci: kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności
odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (konstrukcyjno-budowlanej ).Powyższy wymóg nie
dotyczy ofert składanych dla:
- części 1,
- części 2
- części 3.
Zamawiający będzie uznawał uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a także będzie uznawał kwalifikacje zawodowe nabyte w drodze
odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w
Ustawie z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020, poz.220 t.j. ze zm.).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
- dla części 1 – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),
- dla części 2 – nie jest wymagane,
- dla części 3 – 400,00 zł (słownie: czterysta złotych),
- dla części 4 – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych),
- dla części 5 - 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą (tj. do dnia 7 września 2021 r.) z wyjątkiem przypadków o
których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w PKO Bank Polski SA z dopiskiem:
Wadium – ,,Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w
mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec” Część …….
- Nr rachunku: 79 1020 4027 0000 1702 1215 5190
6. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, należy załączyć w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
wystawcę dokumentu i powinno obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące jego utratę przez Wykonawcę określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeśli w podanym terminie rachunek
bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.
8. Treść poręczenia lub gwarancji wadialnej musi zawierać w szczególności następujące
elementy:
1) nazwę i adres Zamawiającego,
2) nazwę zamówienia,
3) nazwę i adres Wykonawcy,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem,
6) z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie w okolicznościach
określonych w art.98 ust.6 ustawy Pzp.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach, terminach i na zasadach określonych
w Art.98 ust 1 - 5 ustawy Pzp.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z
żądaniem zapłaty wadium jeżeli zajdą okoliczności wymienione w Art.98 ust.6 ustawy Pzp.

Po zmianie: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
- dla części 1 – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),
- dla części 2 – nie jest wymagane,
- dla części 3 – 400,00 zł (słownie: czterysta złotych),
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- dla części 4 – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych),
- dla części 5 - 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą (tj. do dnia 7 października 2021 r.) z wyjątkiem
przypadków o
których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w PKO Bank Polski SA z dopiskiem:
Wadium – ,,Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w
mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec” Część …….
- Nr rachunku: 79 1020 4027 0000 1702 1215 5190
6. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, należy załączyć w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
wystawcę dokumentu i powinno obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące jego utratę przez Wykonawcę określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeśli w podanym terminie rachunek
bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.
8. Treść poręczenia lub gwarancji wadialnej musi zawierać w szczególności następujące
elementy:
1) nazwę i adres Zamawiającego,
2) nazwę zamówienia,
3) nazwę i adres Wykonawcy,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem,
6) z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie w okolicznościach
określonych w art.98 ust.6 ustawy Pzp.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach, terminach i na zasadach określonych
w Art.98 ust 1 - 5 ustawy Pzp.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z
żądaniem zapłaty wadium jeżeli zajdą okoliczności wymienione w Art.98 ust.6 ustawy Pzp.

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: 
2021-09-06 09:00

Po zmianie: 
2021-09-08 09:00

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

Przed zmianą: 
2021-09-06 09:15

Po zmianie: 
2021-09-08 09:15

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

Przed zmianą: 
2021-10-05

Po zmianie: 
2021-10-07
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