Ogłoszenie nr 2021/BZP 00109487/01 z dnia 2021-07-09

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 2 i 3 (ul. Szkolna)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobiegniew
1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Dobiegniew
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966770
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Obrońców Pokoju 24
1.4.2.) Miejscowość: Dobiegniew
1.4.3.) Kod pocztowy: 66-520
1.4.4.) Województwo: lubuskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.4.7.) Numer telefonu: 95 76 11 001
1.4.8.) Numer faksu: 95 76 11 041
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: d.domagala@dobiegniew.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobiegniew.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 00109487/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-09 10:41

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00094400/01
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:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
Przed zmianą:
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Przed zmianą:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:a) odpis
lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzona nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji,b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP
– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których
mowa w lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji,
nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym albo administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Zapisy dotyczące terminu wystawienia tych dokumentów stosuje się odpowiednio.
Po zmianie:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:a) odpis
lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzona nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji,b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP
– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których
mowa w lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji,
nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym albo administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Zapisy dotyczące terminu wystawienia tych dokumentów stosuje się odpowiednio.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną, składa dokumenty, o których mowa w pkt IX.8 ppkt
8.2) SWZ w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.Jeżeli Wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.
118 ustawy PZP, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dotyczących
tych podmiotów, o których mowa w pkt IX.8 ppkt 8.2) SWZ w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia.Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać
Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca
wskazał w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt IX.1SWZ, dane umożliwiające dostęp
do tych środków. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi
ich prawidłowość i aktualność.
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:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ, oraz
załączeniem dowodów określających czy 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.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych,
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz powinien dotyczyć robót budowlanych,
w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze
wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia opisanej w SWZ w dziale VII ust. 1 pkt 3.
Po zmianie:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na
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rzecz których roboty te zostały wykonane – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ, oraz
załączeniem dowodów określających czy 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.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych,
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz powinien dotyczyć robót budowlanych,
w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze
wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia opisanej w SWZ w dziale VII ust. 1 pkt 3.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną, składa dokumenty, o których mowa w pkt IX.8 ppkt
8.1) w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów, o których mowa w pkt
IX.8 ppkt 8.1) w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać
Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia
Przed zmianą:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w
następującym zakresie:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku:
a) wstrzymania realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne) mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od
Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie
uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu
przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie lub organy władzy publicznej,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe
wykonanie robót, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np.
zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub przepisami BHP,
d) napotkanie na etapie budowy niewybuchów, zabytków itp.,
e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczności wykonania
dodatkowych badań i ekspertyz,
f) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym terminie,
g) konieczności zlecenia wykonania dodatkowych robót budowlanych, których wykonanie ma
wpływ na termin realizacji robót objętych zamówieniem podstawowym,
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h) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, które nie zostało uwzględnione w
opracowanej dokumentacji projektowej, a której usunięcie jest konieczne w celu realizacji
inwestycji,
i) zawieszenia realizacji zadania inwestycyjnego przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy zadania,
j) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji publicznej,
w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji publicznej decyzji, zezwoleń, warunków technicznych i uzgodnień.
Fakty, o których mowa w pkt 1) lit. b-j) muszą być stwierdzone przez Inspektora nadzoru,
Kierownika budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność
protokole. Strony ustalą nowy termin zakończenia robót z uwzględnieniem przerwy
w realizacji robót.
2) Zamawiający dopuszcza w razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty
zamienne), którego wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie
zmieni wynagrodzenia Wykonawcy.
3) Możliwość zmiany osoby, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia
wymagania w stopniu nie mniejszym, niż wymagania stawiane odpowiednio Kierownikowi
budowy, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w wyniku którego została zawarta umowa.
4) Zmiany dotyczące podwykonawstwa w zakresie:
a) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy,
b) zmiany lub wprowadzenia nowego zakresu robót budowlanych, które Wykonawca będzie
wykonywał przy pomocy Podwykonawców.
5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na termin lub
zakres zamówienia.
6) Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian redakcyjnych do umowy, bądź wprowadzenia zmian
będących następstwem zmian danych dotyczących Zamawiającego bądź Wykonawcy,
a wynikających z danych rejestrowych ujawnionych w rejestrach publicznych.
2. Zmiana umowy może nastąpić także w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp
oraz w razie zaistnienia okoliczności/przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.
Po zmianie:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w
następującym zakresie:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku:
a) wstrzymania realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne) mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od
Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie
uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu
przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie lub organy władzy publicznej,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe
wykonanie robót, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np.
zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub przepisami BHP,
d) napotkanie na etapie budowy niewybuchów, zabytków itp.,
e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczności wykonania
dodatkowych badań i ekspertyz,
f) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym terminie,
g) konieczności zlecenia wykonania dodatkowych robót budowlanych, których wykonanie ma
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wpływ na termin realizacji robót objętych zamówieniem podstawowym,
h) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, które nie zostało uwzględnione w
opracowanej dokumentacji projektowej, a której usunięcie jest konieczne w celu realizacji
inwestycji,
i) zawieszenia realizacji zadania inwestycyjnego przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy zadania,
j) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji publicznej,
w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji publicznej decyzji, zezwoleń, warunków technicznych i uzgodnień.
k) w przypadku wprowadzenia na teren budowy wykonawcy sieci gazowej dopuszcza się zmianę
terminu wykonania robót budowlanych
o czas niezbędny na jej wykonanie.
Fakty, o których mowa w pkt 1) lit. b-j) muszą być stwierdzone przez Inspektora nadzoru,
Kierownika budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność
protokole. Strony ustalą nowy termin zakończenia robót z uwzględnieniem przerwy
w realizacji robót.
2) Zamawiający dopuszcza w razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty
zamienne), którego wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie
zmieni wynagrodzenia Wykonawcy.
3) Możliwość zmiany osoby, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia
wymagania w stopniu nie mniejszym, niż wymagania stawiane odpowiednio Kierownikowi
budowy, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w wyniku którego została zawarta umowa.
4) Zmiany dotyczące podwykonawstwa w zakresie:
a) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy,
b) zmiany lub wprowadzenia nowego zakresu robót budowlanych, które Wykonawca będzie
wykonywał przy pomocy Podwykonawców.
5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na termin lub
zakres zamówienia.
6) Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian redakcyjnych do umowy, bądź wprowadzenia zmian
będących następstwem zmian danych dotyczących Zamawiającego bądź Wykonawcy,
a wynikających z danych rejestrowych ujawnionych w rejestrach publicznych.
2. Zmiana umowy może nastąpić także w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp
oraz w razie zaistnienia okoliczności/przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.
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