
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2021 r. Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świlcza

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582140

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Świlcza

1.4.2.) Miejscowość: Świlcza

1.4.3.) Kod pocztowy: 36-072

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: +48 17 8670135

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swilcza.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.com.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: 2021/BZP 00008732/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-18 18:22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00006311/01

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:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzieńskładania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiemnr 3 do

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008732/01 z dnia 2021-02-18

2021-02-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



SWZ; 2. Informacja zawarta w oświadczeniu, o których mowa w pkt 1 stanowi
wstępnepotwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3.
Zamawiający wzywawykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie,niekrótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożeniaw ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia,aktualnych na dzień złożenia podmiotowychśrodków dowodowych. 4. Podmiotowe
środki dowodowe wymagane od wykonawcy na potwierdzeniespełniania warunków udziału w
postępowaniu obejmują:a) wykazu robót budowlanych wykonanych niewcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tymokresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzeczktórych
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te robotybudowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądźinne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
ajeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- inneodpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;b) wykazu osób, skierowanych przez
wykonawcę dorealizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotamibudowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień niezbędnych dowykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności orazinformacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7
do SWZ;

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą: 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenieo braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
SWZoraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z
Załącznikiem nr 3do SWZ;2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1
stanowiąwstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziałuw postępowaniu.3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowychśrodków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu
lub dokumentachzamówienia,aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych.4. Podmiotowe środkidowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:1)
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1pkt 5ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą,który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lubinformacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie doudziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
załącznik nr 5 do SWZ;2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich5 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, orazzałączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czymdowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzeczktórego roboty budowlane zostały wykonane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego niejest w stanie uzyskać tych dokumentów -
inne odpowiednie dokumenty -załącznik nr 6 do SWZ;3)wykazu osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych,
uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresuwykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -załącznik nr 7
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do SWZ;

Po zmianie: 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenieo braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
SWZ; 2. Informacjezawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowi wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca niepodlega wykluczeniu. 3. Zamawiający wzywa wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona,dozłożenia w wyznaczonym terminie,nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania, podmiotowych środkówdowodowych,jeżeli wymagał ich złożenia w
ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentachzamówienia,aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych.4. Podmiotowe środkidowodowe wymagane od
wykonawcy na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu obejmująoświadczenie wykonawcy, w
zakresie art. 108 ust. 1pkt 5ustawy, o braku przynależności do tej samejgrupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz. U. z 2019
r. poz. 369), z innym wykonawcą,który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lubwniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu,albo oświadczenia o przynależności do tej samejgrupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
ofertyczęściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie zależnie od innego
wykonawcynależącego do tej samej grupy kapitałowej –załącznik nr 5 do SWZ;

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

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000,00
zł (słownie: pięć tysięcy złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2)
gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie
pieniądza należy wnieść przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Głogowie Młp. Oddział w
Świlczy nr rachunku z dopiskiem: „Wadium - nr postępowania RGI.271.5.2021”. UWAGA: Za
termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako
oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe
wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p. 2) z jej treści powinno jednoznacznej
wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i
bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub
gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym
dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna
znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub
gwarancji jest: Gmina Świlcza.7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja
obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało,
że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub
złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie
odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
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Po zmianie: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000,00
zł (słownie: pięć tysięcy złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2)
gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie
pieniądza należy wnieść przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Głogowie Młp. Oddział w
Świlczy nr rachunku: 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 z dopiskiem: „Wadium - nr
postępowania RGI.271.5.2021”. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej
zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie
poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie
p.z.p. 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej
kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4)
termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w
treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Świlcza.7) w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający
wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu
poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie
wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do
upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania
wadium określa art. 98 p.z.p.
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