
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Odwodnienie ulic – modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie”.

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 00283545/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-29 10:10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00268877/01

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: 
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu
konserwacji lub czyszczeniu odwodnienia ulicznego o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych
00/100) w przypadku każdej z tych robót, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu
modernizacji lub remontu urządzeń odwodnienia ulicznego o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy
złotych 00/100) w przypadku każdej z tych robót, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
c) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował jedną osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności sanitarnej 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.
d) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował narzędziami typu:
a. pojazd próżniowo-ssący – 1 szt.
b. łopaty – 2 szt.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00283545/01 z dnia 2022-07-29

2022-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



c. szufle – 2 szt.
d. wiadra – 2 szt.
e. pojazd z urządzeniem ssąco-tłoczącym do ciśnieniowego czyszczenia przewodów kanalizacyjnych – 1 szt.
f. koparka – 1 szt.
g. samochód samowyładowawczy – 1 szt.
h. kamera inspekcyjna – 1 szt.

Po zmianie: 
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu
konserwacji lub czyszczeniu odwodnienia ulicznego o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto (siedemdziesiąt tysięcy
złotych 00/100) w przypadku każdej z tych robót, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu
modernizacji lub remontu urządzeń odwodnienia ulicznego o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto (siedemdziesiąt
tysięcy złotych 00/100) w przypadku każdej z tych robót, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
c) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował jedną osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności sanitarnej 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.
d) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował narzędziami typu:
a. pojazd próżniowo-ssący – 1 szt.
b. łopaty – 2 szt.
c. szufle – 2 szt.
d. wiadra – 2 szt.
e. pojazd z urządzeniem ssąco-tłoczącym do ciśnieniowego czyszczenia przewodów kanalizacyjnych – 1 szt.
f. koparka – 1 szt.
g. samochód samowyładowawczy – 1 szt.
h. kamera inspekcyjna – 1 szt.

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 robót budowlanych w których Wykonawca wykaże, że wykonał należycie dwie roboty budowlane polegające na
wykonaniu konserwacji lub czyszczeniu odwodnienia ulicznego o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy
złotych 00/100) w przypadku każdej z tych robót, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, 
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, 
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty.
4) Wykazu robót budowlanych w których Wykonawca wykaże, że wykonał należycie dwie roboty budowlane polegające na
wykonaniu modernizacji lub remontu odwodnienia ulicznego o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy
złotych 00/100) w przypadku każdej z tych robót, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, 
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, 
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5) Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże jedną osobę posiadającą uprawienia 
do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej i
należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, skierowana 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. 
6) Wykazu narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami, 
w którym Wykonawca wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował narzędziami typu: pojazd próżniowo-
ssący – 1 szt., łopaty – 2 szt., szufle – 2 szt., wiadra – 2 szt., pojazd z urządzeniem ssąco-tłoczącym do ciśnieniowego
czyszczenia przewodów kanalizacyjnych – 1 szt., koparka – 1szt., samochód samowyławdowawczy - 1szt., kamera
inspekcyjna – 1 szt.
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Po zmianie: 
3) Wykazu robót budowlanych w których Wykonawca wykaże, że wykonał należycie dwie roboty budowlane polegające na
wykonaniu konserwacji lub czyszczeniu odwodnienia ulicznego o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto (siedemdziesiąt
tysięcy złotych 00/100) w przypadku każdej z tych robót, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, 
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, 
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty.
4) Wykazu robót budowlanych w których Wykonawca wykaże, że wykonał należycie dwie roboty budowlane polegające na
wykonaniu modernizacji lub remontu odwodnienia ulicznego o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto (siedemdziesiąt
tysięcy złotych 00/100) w przypadku każdej z tych robót, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, 
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, 
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5) Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże jedną osobę posiadającą uprawienia 
do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej i
należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, skierowana 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. 
6) Wykazu narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami, 
w którym Wykonawca wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował narzędziami typu: pojazd próżniowo-
ssący – 1 szt., łopaty – 2 szt., szufle – 2 szt., wiadra – 2 szt., pojazd z urządzeniem ssąco-tłoczącym do ciśnieniowego
czyszczenia przewodów kanalizacyjnych – 1 szt., koparka – 1szt., samochód samowyławdowawczy - 1szt., kamera
inspekcyjna – 1 szt.

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: 
2022-08-04 10:00

Po zmianie: 
2022-08-11 10:00

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

Przed zmianą: 
2022-08-04 10:05

Po zmianie: 
2022-08-11 10:05

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

Przed zmianą: 
2022-09-02

Po zmianie: 
2022-09-09
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