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INFORMACJA  

o zmianie SWZ   

Na podstawie art. 271 i art. 286  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający informuje o zmianie ogłoszenia o 

zamówieniu o numerze 2021/BZP 00156245/01 z 20 sierpnia 2021 r.  oraz o wprowadzeniu 

zmian do Specyfikacji Warunków Zamówienia na realizację zamówienia: ,,Wymiana 

pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych 

budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec”, w tym: 

Zadanie Nr 1 - ,,Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę  na budynku 

mieszkalnym w miejscowości Ochodza 44/1, gm. Wągrowiec”; 

Zadanie Nr 2 - ,,Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym w 

miejscowości Ochodza 44/1, gm. Wągrowiec”; 

Zadanie Nr 3 - ,,Naprawa dachów, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich 

w budynkach komunalnych w miejscowości Grylewo 23 i Siedleczko 31 gm. Wągrowiec”; 

Zadanie Nr 4 - ,,Naprawa pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej na 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Długa Wieś 5,  gm. Wągrowiec”; 

Zadanie Nr 5 - ,,Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych N-9 na 

blachodachówkę na budynku mieszkalnym w miejscowości Kopaszyn 8, gm. Wągrowiec”. 

 

Zamawiający zmienia treść SWZ mając na względzie poprawę konkurencyjności  i 

umożliwienie większej liczbie podmiotów udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 286 ust. 7 

Pzp zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/498595 informację o zmianie treści SWZ. 

W SWZ zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

XV. Termin związania ofertą 

   

Ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 

„1.   Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj.: 

         - od dnia upływu terminu składania ofert (pierwszym dniem terminu związania ofertą    

jest      dzień, w którym upływa termin składania ofert ) –  8 września 2021 r.  

        - do dnia 7 października 2021r.” 

 

XVII. Sposób oraz termin składania ofert 

 

Ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl  pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/498595   do dnia 8 września 2021r. do 

godz. 9.00. 

XVIII. Termin otwarcia ofert 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/498595
https://platformazakupowa.pl/transakcja/498595


Ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2021r. godz.9.15 poprzez odszyfrowanie ofert 

złożonych na „plalformazaupowa.pl”. 

 

XXI. Warunki udziału w postępowaniu 

 

Ust 1. otrzymuje brzmienie:  

 

„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 – 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.).” 

 

XXIII. Wymagania dotyczące wadium  

 

Ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„ 2. Wadium (o ile dotyczy) 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. „ 

 

 

Zamawiający stwierdził, że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty, dlatego 

zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą 

SWZ i przygotowanie oferty, o  czym  stosowną  informację  zamawiający  przekazał  do  

Biuletynu Zamówień Publicznych. Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  

Zgodnie z art. 513 pkt 1 Pzp mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art.  514  ust.  1 Pzp.  Odwołujący  jest  

zobowiązany  przekazać  zamawiającemu  odwołanie  wniesione  w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 Pzp. 

Ponieważ  informacja  o  zmianie  treści  SWZ  została  przekazana  przy  użyciu  środków 

komunikacji  elektronicznej  oraz  zamieszczona  na  stronie  internetowej  zamawiającego,  to 

termin  wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii 

odwołania do zamawiającego upływa 7 września 2021 r., czyli po 5 dniach od 



zakomunikowania wykonawcom o zmianie terminu SWZ i zmianie terminu składania i 

otwarcia ofert, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp.                                                                                                

 

                                                                                             Dyrektor GZGKiM w Wągrowcu 

                                                                                             /Agnieszka Ciemachowska/ 
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