
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rewitalizacja części miasta Czersk - Remont budynku mieszkalnego przy ul. Transportowców w

Czersku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27

1.4.2.) Miejscowość: Czersk

1.4.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

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 00027217/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-02 09:52

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00015620/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
1.5.7. Numer telefonu

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
523954810
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3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Przedmiotem zamówienia jest: Rewitalizacja części miasta Czersk - Remont budynku
mieszkalnego przy ul. Transportowców w Czersku1. Przedmiot zamówienia obejmuje:1.1.
Roboty instalacji elektrycznej.1.2. Wymiana istniejących drzwi do pomieszczeń szt. 1.1.3.
Wymiana istniejących drzwi wejściowych na stalowe ocieplane.1.4. Malowanie ścian i sufitów w
korytarzu i sanitariatach farbami zmywalnymi.1.5. Ułożenie płytek gresowych na korytarzu wraz
z cokolikami.1.6. Wykonanie opaski szerokości 50 cm przy budynku z kostki polbruk.1.7.
Utylizacja elementów z rozbiórki.2. Wykonawca zorganizuje dojazd do miejsca realizacji
inwestycji oraz ogrodzi i zabezpieczy teren budowy na czas realizacji kolejnych etapów prac.
Uwaga. Budynek jest użytkowany.3. Uwaga. Termin przekazania placu budowy oraz
rozpoczęcia realizacji zadania ustala się na dzień 01.06.2021 r. z uwagi na planowany remont
pokrycia dachowego przez zarządcę budynku. W przypadku, gdy wystąpi taka możliwość,
Zamawiający szybciej udostępni plac budowy. 4. Wykonawca pisemnie poinformuje
Zamawiającego i zarządcę obiektu (Administrację Zasobów Komunalnych w Czersku) z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac.5. Wykonawca
przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację fotograficzną terenu, na którym będą
realizowane roboty budowlane i dostarczy ją na płycie CD lub DVD do Zamawiającego.6.
Wykonawca w razie wystąpienia takiej potrzeby usunie na własny koszt odrosty i pnie drzew
oraz zakrzewienia, które będą kolidowały z inwestycją.7. Wykonawca będzie prowadził w taki
sposób roboty, aby umożliwić dojście do budynku jego mieszkańcom. 8. Wykonawca o
wszelkich utrudnieniach poinformuje mieszkańców z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem
poprzez wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych do budynku z podaniem terminu i
zakresu wystąpienia utrudnień.9. Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego teren
przylegający do budynku.10. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie
zakresu prac, specyfikacji technicznej, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących
załączniki do SWZ.11. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy:11.1. wykonywanie robót rozbiórkowych,11.2. wykonywanie robót
ziemnych,11.3. obsługa koparek oraz innych maszyn i pojazdów, 11.4. wykonywanie robót
ogólnobudowlanych,11.5. wykonywanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest: Rewitalizacja części miasta Czersk - Remont budynku
mieszkalnego przy ul. Transportowców w Czersku1. Przedmiot zamówienia obejmuje:1.1.
Roboty instalacji elektrycznej.1.2. Wymiana istniejących drzwi do pomieszczeń szt. 1.1.3.
Wymiana istniejących drzwi wejściowych na stalowe ocieplane.1.4. Malowanie ścian i sufitów w
korytarzu i sanitariatach farbami zmywalnymi.1.5. Ułożenie płytek gresowych na korytarzu wraz
z cokolikami.1.6. Wykonanie opaski szerokości 50 cm przy budynku z kostki brukowej betonowej
gr. 6 cm.1.7. Utylizacja elementów z rozbiórki.2. Wykonawca zorganizuje dojazd do miejsca
realizacji inwestycji oraz ogrodzi i zabezpieczy teren budowy na czas realizacji kolejnych etapów
prac. Uwaga. Budynek jest użytkowany.3. Uwaga. Termin przekazania placu budowy oraz
rozpoczęcia realizacji zadania ustala się na dzień 01.06.2021 r. z uwagi na planowany remont
pokrycia dachowego przez zarządcę budynku. W przypadku, gdy wystąpi taka możliwość,
Zamawiający szybciej udostępni plac budowy. 4. Wykonawca pisemnie poinformuje
Zamawiającego i zarządcę obiektu (Administrację Zasobów Komunalnych w Czersku) z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac.5. Wykonawca
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przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację fotograficzną terenu, na którym będą
realizowane roboty budowlane i dostarczy ją na płycie CD lub DVD do Zamawiającego.6.
Wykonawca w razie wystąpienia takiej potrzeby usunie na własny koszt odrosty i pnie drzew
oraz zakrzewienia, które będą kolidowały z inwestycją.7. Wykonawca będzie prowadził w taki
sposób roboty, aby umożliwić dojście do budynku jego mieszkańcom. 8. Wykonawca o
wszelkich utrudnieniach poinformuje mieszkańców z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem
poprzez wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych do budynku z podaniem terminu i
zakresu wystąpienia utrudnień.9. Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego teren
przylegający do budynku.10. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie
zakresu prac, specyfikacji technicznej, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących
załączniki do SWZ.11. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy:11.1. wykonywanie robót rozbiórkowych,11.2. wykonywanie robót
ziemnych,11.3. obsługa koparek oraz innych maszyn i pojazdów, 11.4. wykonywanie robót
ogólnobudowlanych,11.5. wykonywanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

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: 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.1. Wraz z
ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć:1.1. oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym przez zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe.,1.1.1.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.1.2. Oświadczenie
składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w 1.1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.1.4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby – w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.1.5. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do
występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów
rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.2. Oferta powinna być:2.1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ
w języku polskim,2.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za
pośrednictwem platformazakupowa.pl,2.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
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upoważnioną/upoważnione.

Po zmianie: 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.1. Wraz z
ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć:1.1. oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym przez zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe.,1.1.1.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.1.3. Wykonawca,
w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 1.1, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.1.4. zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby – w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SWZ lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.1.5. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej
ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów
rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.2. Oferta powinna być:2.1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ
w języku polskim,2.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za
pośrednictwem platformazakupowa.pl,2.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.

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

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia

Przed zmianą: 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty
budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy –zgodnie z załącznikiem nr 10 do
SWZ.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Po zmianie: 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
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reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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