
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu Pierwszym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA OPATÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398333

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 27

1.4.2.) Miejscowość: Opatów

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-152

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.7.) Numer telefonu: 343196093

1.4.8.) Numer faksu: 343196081

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opatow.gmina.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.opatow.akcessnet.net

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 00308613/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-09 20:06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00298125/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą: 
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Po zmianie: 
Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami wskazanymi w SWZ oraz
sposobem oceny ofert w ramach tych kryteriów opisanym w SWZ.

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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. 
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że nie wcześniej
niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające
na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
ścieków o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto każda (Wykonawca nie może sumować
wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie
warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy
przeliczyć wg średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
b) dotyczącej osób: 
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:
Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadający: 
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno budowlanej lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy, Kierownik robót
sanitarnych (w tym przebudowy instalacji gazowej) posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik robót sanitarnych,
Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami
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elektrycznymi i elektroenergetycznymi lub nadzorowaniu robót elektrycznych i
elektroenergetycznych,
Kierownik robót drogowych posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
drogowej lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami drogowymi
lub nadzorowaniu robót drogowych.

Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być
zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz.
1278) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych,
przez osobę wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający
dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.) lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której
na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
- warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) lit. a) musi być spełniony w całości min. przez
jednego z Wykonawców,
- warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) lit. b) może być spełniony łącznie przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty
budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy składane będzie w pkt. 10 Formularza Oferty. 
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. 
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:

Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie,
rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków o wartości co najmniej 3
000 000,00 zł brutto każda (Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym
zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu
w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu
NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. 
b) dotyczącej osób: 

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:
Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadający: 
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy lub kierownik robót
sanitarnych,
Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami
elektrycznymi i elektroenergetycznymi lub nadzorowaniu robót elektrycznych i
elektroenergetycznych.
Kierownik robót drogowych posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
drogowej lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami drogowymi
lub nadzorowaniu robót drogowych.

Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być
zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz.
1278) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych,
przez osobę wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający
dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.) lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
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- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której
na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
� warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) lit. a) musi być spełniony w całości min. przez
jednego z Wykonawców,
� warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) lit. b) może być spełniony łącznie przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty
budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy składane będzie w pkt. 10 Formularza Oferty. 
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą: 
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z
ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) Tabela Kosztowa – Załącznik nr 1A do SWZ;
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy wg
załącznika nr 7 do SWZ);
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy (jeśli dotyczy).
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w
ust. 4 poniżej. 
6) Dowód wniesienia wadium.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru chyba że Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu oferty wskaże
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy jak również w
odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z
tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
7. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
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Po zmianie: 
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z
ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) Tabela Kosztowa – Załącznik nr 1A do SWZ;
3) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy wg
załącznika nr 7 do SWZ);
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy (jeśli dotyczy).
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w
ust. 4 poniżej. 
6) Dowód wniesienia wadium.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru chyba że Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu oferty wskaże
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy jak również w
odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z
tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
7. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

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: 
2021-12-22 12:00

Po zmianie: 
2021-12-28 12:00

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

Przed zmianą: 
2021-12-22 12:30

Po zmianie: 
2021-12-28 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
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Przed zmianą: 
2022-01-20

Po zmianie: 
2022-01-26
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