
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa dróg wewnętrznych w kwartale ulic J. Dąbrowskiego, J. Bema, J. Piłsudskiego i Piastowskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684290

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wojska Polskiego

1.4.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 91 321 24 25

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.swinoujscie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

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: 2023/BZP 00102113

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00084459

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: 
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalny poziom zdolności: 
-Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie
zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
•osiągnął średni roczny przychód w ciągu ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100)
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

1.2.zdolności technicznej lub zawodowej: 
Minimalny poziom zdolności: 
- Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte
wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartością
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
Przez zadanie (robotę budowlaną) odpowiadające wymaganemu rodzajowi i wartości Zamawiający rozumie zadanie
polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej o wartości 500 000,00 złotych brutto.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00102113/01 z dnia 2023-02-20

2023-02-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona dokumentami, potwierdzającymi, że roboty zostały
wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać przynajmniej jeden z wykonawców.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę
wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia
postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia na swojej internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP
nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. 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.

b) wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 
• kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej określone w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz.
1646),
• kierownikiem robót branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym
zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń określone
w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); 
• kierownikiem robót branży sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń określone w art. 14
ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Po zmianie: 
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalny poziom zdolności: 
-Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie
zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
•osiągnął średni roczny przychód w ciągu ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100)

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

1.2.zdolności technicznej lub zawodowej: 
Minimalny poziom zdolności: 
- Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte
wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) a) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartością
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
Przez zadanie (robotę budowlaną) odpowiadające wymaganemu rodzajowi i wartości Zamawiający rozumie zadanie
polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni z kostki betonowej ciągów
pieszych lub rowerowych lub pieszo-rowerowych lub nawierzchni placów z kostki betonowej o wartości 500 000,00 złotych
brutto każda.
Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona dokumentami, potwierdzającymi, że roboty zostały
wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać przynajmniej jeden
z wykonawców.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę
wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia
postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia na swojej internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP
nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. 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.

b) wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 
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• kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej określone w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz.
1646),
• kierownikiem robót branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym
zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń określone
w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); 
• kierownikiem robót branży sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń określone w art. 14
ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

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: 
2023-02-22 12:00

Po zmianie: 
2023-02-24 12:00

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

Przed zmianą: 
2023-02-22 12:30

Po zmianie: 
2023-02-24 12:30

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

Przed zmianą: 
2023-03-23

Po zmianie: 
2023-03-25
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