
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WŁODOWICE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398741

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Krakowska 26

1.4.2.) Miejscowość: Włodowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-421

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.7.) Numer telefonu: 34 315 30 01

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@wlodowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.wlodowice.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 00105694/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-06 13:41

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00094930/01

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: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale 7 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył: co najmniej
jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych budowy/przebudowy sieci
wodociągowej wraz z odtworzeniem drogi o długości co najmniej 2500 mb.
b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami
niezbędną/ymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą/ymi prawo do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych – posiadającej
doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwiema robotami budowy/przebudowy sieci
wodociągowej;
- inżynieryjnej drogowej - posiadającej doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwiema
robotami budowy/przebudowy drogi.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale 7 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył: co najmniej
jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych budowy/przebudowy sieci
wodociągowej o długości co najmniej 2500 mb wraz z odtworzeniem drogi (wskazana długość
dotyczy wyłącznie robót budowlanych budowy/przebudowy sieci wodociągowej).
b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami
niezbędną/ymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą/ymi prawo do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych – posiadającej
doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwiema robotami budowy/przebudowy sieci
wodociągowej;
- inżynieryjnej drogowej - posiadającej doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwiema
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robotami budowy/przebudowy drogi.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

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. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 11 000,00 PLN (słownie: jedenaście
tysięcy złotych 00/100). 
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym
rozdziale SWZ.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b)
gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) 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 2019 r., poz. 310 z późn.
zm.).
5. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 12.07.2021 r. o godzinie 12:00.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
bankowy: Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 97 8277 0002 0059 0000 8794 0003 z dopiskiem:
„Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko – etap II”.
Uwaga 4:
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną
na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
7. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą w wydzielonym,
odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Uwaga 5:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść
dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co
oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane
w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania
lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących
przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji
swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) Wadium musi obejmować odpowiedzialność za
wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp; 2)
Z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do
zapłaty całej kwoty wadium; 3) Wadium 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 gwarancji lub poręczenia powinna znajdować się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania; 6) Beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Gmina
Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice; 7) W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja
obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
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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 ustawy Pzp zostanie
odrzucona.

Po zmianie: 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 11 000,00 PLN (słownie: jedenaście
tysięcy złotych 00/100). 
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym
rozdziale SWZ.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b)
gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) 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 2019 r., poz. 310 z późn.
zm.).
5. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 15.07.2021 r. o godzinie 12:00.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
bankowy: Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 97 8277 0002 0059 0000 8794 0003 z dopiskiem:
„Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko – etap II”.
Uwaga 4:
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną
na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
7. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą w wydzielonym,
odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Uwaga 5:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść
dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co
oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane
w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania
lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących
przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji
swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) Wadium musi obejmować odpowiedzialność za
wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp; 2)
Z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do
zapłaty całej kwoty wadium; 3) Wadium 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 gwarancji lub poręczenia powinna znajdować się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania; 6) Beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Gmina
Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice; 7) W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja
obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
9. 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 ustawy Pzp zostanie
odrzucona.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
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SEKCJA VIII - PROCEDURA

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

Przed zmianą: 
2021-07-12 12:00

Po zmianie: 
2021-07-15 12:00

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

Przed zmianą: 
2021-07-12 13:00

Po zmianie: 
2021-07-15 13:00

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

Przed zmianą: 
2021-08-10

Po zmianie: 
2021-08-13
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