
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIPIANY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685272

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.4.2.) Miejscowość: Lipiany

1.4.3.) Kod pocztowy: 74-240

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.7.) Numer telefonu: 915641049

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lipiany.pl

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

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 00312904/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-19 16:43

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00283514/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą: 
2022/BZP 00024144/10/P

Po zmianie: 
2022/BZP 00024144/12/P

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 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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną
robotę budowlaną polegającą na: budowie lub rozbudowie lub przebudowie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
budynku użyteczności publicznej lub jego części zrealizowanej w zakresie wielobranżowym (tj. roboty konstrukcyjno-
budowlane, wykończeniowe,instalacje sanitarne i elektryczne oraz wykonanie zagospodarowania terenu) o wartości robót
nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto. Budowa lub rozbudowa lub przebudowa muszą obejmować powierzchnię użytkową
minimum 50 m2. 
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia
ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

b) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej)
osobie (skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:

b1) Kierownik budowy: 
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 
-posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń; 
- posiada co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia
uzyskania uprawnień) w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub
kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych na co najmniej jednej
robocie budowlanej polegającej na budowie lub rozbudowie lub
przebudowie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, budynku użyteczności
publicznej lub jego części zrealizowanej w zakresie wielobranżowym (tj.
roboty konstrukcyjno-budowlane, wykończeniowe, instalacje sanitarne i
elektryczne oraz wykonanie zagospodarowania terenu) o wartości robót nie
mniejszej niż 400.000,00 zł brutto. Budowa lub rozbudowa lub
przebudowa muszą obejmować powierzchnię użytkową minimum 50 m2;

b2) Kierownik robót sanitarnych: 
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 
- posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń; 
- posiada co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień);

b3) Kierownik robót elektrycznych: 
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
- posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń; 
- posiada co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia
uzyskania uprawnień);

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia
ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 
Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wymienionych w pkt 4 lit. b, lit. b1)-b3).

Uwaga: 
- przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie do podpisania protokołu końcowego
odbioru robót, 
- przez jedno zadanie należy rozumieć robotę budowlaną (wykonanie), zrealizowaną w oparciu o jedną umowę
cywilnoprawną (nie dopuszcza się sumowania umów).

Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu: 
1) wszystkie ww. osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem
polskim. W przeciwnym razie wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka
technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia, 
2) ilekroć w treści SWZ jest mowa o „uprawnieniach budowlanych”, „budowie”,
„przebudowie”, „rozbudowie”, „kierowniku budowy”, „kierowniku robót” należy pojęcia te rozumieć zgodnie z definicjami
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określonymi w ustawie Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do niej, 
3) jako budowę rozumie się również zadanie polegające na dokończeniu budowy,
4) ilekroć w treści SWZ jest mowa o „budynku użyteczności publicznej”, należy pojęcie to rozumieć zgodnie z definicją
określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),
5) zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące
podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie
zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia, 
6) jeżeli wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby zrealizował zadanie
w trybie zaprojektuj i wybuduj, zamawiający uzna robotę budowlaną za spełniającą warunek, jeżeli robota ta będzie
odpowiadała swoim zakresem
i wartością wymogom określonym w pkt 2 ppkt 4) lit. a), 
7) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi
wykonawcami, wykaz, 
o którym mowa w Rozdziale IX pkt 4 ppkt 3 (wykaz robót budowlanych), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, 
8) w przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający
przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu
średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia.
Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie
znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego
średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku
Polskiego.

3. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w
innym państwie upoważniające do kierowania robotami. 
4. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1646). 
5. 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: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną
robotę budowlaną polegającą na: budowie lub rozbudowie lub przebudowie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
budynku użyteczności publicznej lub jego części zrealizowanej w zakresie wielobranżowym (tj. roboty konstrukcyjno-
budowlane, wykończeniowe,instalacje sanitarne i elektryczne oraz wykonanie zagospodarowania terenu) o wartości robót
nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto. Budowa lub rozbudowa lub przebudowa muszą obejmować powierzchnię użytkową
minimum 50 m2. 
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia
ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

b) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej)
osobie (skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:

b1) Kierownik budowy: 
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 
-posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno–budowlanej; 
- posiada co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia
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uzyskania uprawnień) w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub
kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych na co najmniej jednej
robocie budowlanej polegającej na budowie lub rozbudowie lub
przebudowie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, budynku użyteczności
publicznej lub jego części zrealizowanej w zakresie wielobranżowym (tj.
roboty konstrukcyjno-budowlane, wykończeniowe, instalacje sanitarne i
elektryczne oraz wykonanie zagospodarowania terenu) o wartości robót nie
mniejszej niż 400.000,00 zł brutto. Budowa lub rozbudowa lub
przebudowa muszą obejmować powierzchnię użytkową minimum 50 m2;

b2) Kierownik robót sanitarnych: 
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 
- posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 
- posiada co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień);

b3) Kierownik robót elektrycznych: 
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
- posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń; 
- posiada co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia
uzyskania uprawnień);

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia
ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 
Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wymienionych w pkt 4 lit. b, lit. b1)-b3).

Uwaga: 
- przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie do podpisania protokołu końcowego
odbioru robót, 
- przez jedno zadanie należy rozumieć robotę budowlaną (wykonanie), zrealizowaną w oparciu o jedną umowę
cywilnoprawną (nie dopuszcza się sumowania umów).

Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu: 
1) wszystkie ww. osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem
polskim. W przeciwnym razie wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka
technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia, 
2) ilekroć w treści SWZ jest mowa o „uprawnieniach budowlanych”, „budowie”,
„przebudowie”, „rozbudowie”, „kierowniku budowy”, „kierowniku robót” należy pojęcia te rozumieć zgodnie z definicjami
określonymi w ustawie Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do niej, 
3) jako budowę rozumie się również zadanie polegające na dokończeniu budowy,
4) ilekroć w treści SWZ jest mowa o „budynku użyteczności publicznej”, należy pojęcie to rozumieć zgodnie z definicją
określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),
5) zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące
podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie
zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia, 
6) jeżeli wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby zrealizował zadanie
w trybie zaprojektuj i wybuduj, zamawiający uzna robotę budowlaną za spełniającą warunek, jeżeli robota ta będzie
odpowiadała swoim zakresem
i wartością wymogom określonym w pkt 2 ppkt 4) lit. a), 
7) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi
wykonawcami, wykaz, 
o którym mowa w Rozdziale IX pkt 4 ppkt 3 (wykaz robót budowlanych), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, 
8) w przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający
przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu
średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia.
Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie
znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego
średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku
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Polskiego.

3. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w
innym państwie upoważniające do kierowania robotami. 
4. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1646). 
5. 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.) 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: 
2022-08-22 10:00

Po zmianie: 
2022-08-29 10:00

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

Przed zmianą: 
2022-08-22 10:10

Po zmianie: 
2022-08-29 10:10

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

Przed zmianą: 
2022-09-20

Po zmianie: 
2022-09-27
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