
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Budowa pętli autobusowej

przy zbiegu ul. Kołłątaja i opaski ul. Kolejowej”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomianki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1181768394

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Warszawska 115

1.4.2.) Miejscowość: Łomianki

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-092

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@poczta.lomianki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-2022

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 00136991/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-27 11:39

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00129740/01

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: 
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie minimum 
dwie usługi w zakresie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy/rozbudowy drogi wymagającej zgody na realizację
inwestycji drogowej o wartości minimum 70 000,00 zł brutto dla każdej z nich w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował jedną osobą
posiadającą uprawienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności drogowej i
należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 
Ww. osoba skierowana do realizacji zamówienia ma posiadać opłacone składki 
w odpowiednich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa oraz aktualne 
na czas realizacji zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie pełnienia ww. funkcji.

Po zmianie: 
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie minimum dwie usługi w zakresie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej budowy/rozbudowy drogi wymagającej zgody na realizację inwestycji drogowej lub uzyskała
pozwolenie na budowę o wartości minimum 70 000,00 zł brutto dla każdej z nich w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował jedną osobą
posiadającą uprawienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności drogowej i
należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 
Ww. osoba skierowana do realizacji zamówienia ma posiadać opłacone składki 
w odpowiednich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa oraz aktualne 
na czas realizacji zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie pełnienia ww. funkcji.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
3) Wykazu usług w których Wykonawca wykaże że: wykonał należycie minimum dwie usługi w zakresie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej budowy/rozbudowy drogi wymagającej zgody na realizację inwestycji drogowej o wartości
minimum 
70 000,00 zł brutto w przypadku każdej z tych usług w okresie ostatnich 3 lat a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione 
w okresie ostatnich 3 miesięcy,
4) Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże: jedną osobę posiadającą uprawienia do sprawowania samodzielnych funkcji
w budownictwie do projektowania 
w specjalności drogowej i należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego 
(lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących 
w innych państwach), skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnej za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nią czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą;

Po zmianie: 
3) Wykazu usług w których Wykonawca wykaże że: wykonał należycie minimum dwie usługi w zakresie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej budowy/rozbudowy drogi wymagającej zgody na realizację inwestycji drogowej lub uzyskała
pozwolenie na budowę o wartości minimum 70 000,00 zł brutto w przypadku każdej z tych usług w okresie ostatnich 3 lat, a
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

4) Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże: jedną osobę posiadającą uprawienia do sprawowania samodzielnych funkcji
w budownictwie do projektowania 
w specjalności drogowej i należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego 
(lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących 
w innych państwach), skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnej za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nią czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą;

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: 
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Przed zmianą: 
2022-04-29 10:00

Po zmianie: 
2022-05-05 10:00

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

Przed zmianą: 
2022-04-29 10:05

Po zmianie: 
2022-05-05 10:05

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

Przed zmianą: 
2022-05-28

Po zmianie: 
2022-06-03
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