
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOGIELNICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223445

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Mogielnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-640

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.7.) Numer telefonu: 486635149

1.4.8.) Numer faksu: 486635149

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@mogielnica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mogielnica.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: 2022/BZP 00281977/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-28 13:02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00256095/01

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: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Wykonawca powinien być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, o ile wymóg taki wynika z odrębnych przepisów, lub do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych
prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
-kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowo wskazanego warunku.
-zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca powinien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zadanie o charakterze zgodnym z
zakresem przedmiotu zamówienia , przez co
Zamawiający rozumie co najmniej 1(jedną) robotę budowlaną polegającą na przebudowie drogi o wartości brutto co najmniej
5.000.000,00 PLN.
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Ponadto, Wykonawcy załączą dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz polegających na zasobach innych podmiotów
Zamawiający za spełnienie warunku uzna sytuację, gdy jeden z nich, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia spełnia
ww. warunek.
W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy (odpowiednio:
roboty budowlane lub usługi) wykonają poszczególni wykonawcy (por. art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca musi
wykazać, że dysponuje osobą/osobami posiadającą/posiadającymi prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej ponadto osoba ta posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe (od daty
uzyskania uprawnień) oraz przynależy do właściwej izby zawodowej.
-sytuacji ekonomicznej i finansowej:
-Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 95 % wartości
inwestycji. 
Zamawiający udzieli wykonawcy zaliczki na zasadach określonych w umowie § 17
-Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na jedno lub wszystkie zdarzenia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000 000 zł .
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca
nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia (por. art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Wykonawca powinien być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, o ile wymóg taki wynika z odrębnych przepisów, lub do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych
prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
-kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowo wskazanego warunku.
-zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca powinien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zadanie o charakterze zgodnym z
zakresem przedmiotu zamówienia , przez co
Zamawiający rozumie co najmniej 1(jedną) robotę budowlaną polegającą na przebudowie drogi o wartości brutto co najmniej
3.000.000,00 PLN.
Ponadto, Wykonawcy załączą dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz polegających na zasobach innych podmiotów
Zamawiający za spełnienie warunku uzna sytuację, gdy jeden z nich, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia spełnia
ww. warunek.
W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy (odpowiednio:
roboty budowlane lub usługi) wykonają poszczególni wykonawcy (por. art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca musi
wykazać, że dysponuje osobą/osobami posiadającą/posiadającymi prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej ponadto osoba ta posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe (od daty
uzyskania uprawnień) oraz przynależy do właściwej izby zawodowej.
-sytuacji ekonomicznej i finansowej:
-Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 95 % wartości
inwestycji. 
Zamawiający udzieli wykonawcy zaliczki na zasadach określonych w umowie § 17
-Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na jedno lub wszystkie zdarzenia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000 000 zł .
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca
nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia (por. art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

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

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

Przed zmianą: 
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.07.2022 r. do godziny 12:00. 
Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu (wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w pkt 14.4. SWZ),
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 2020 r. poz. 299).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy o numerze: 
30 8002 0004 0045 9938 2021 0004
Środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 14.2 SWZ.

Po zmianie: 
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 05.08.2022 r. do godziny 12:00. 
Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu (wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w pkt 14.4. SWZ),
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 2020 r. poz. 299).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy o numerze: 
30 8002 0004 0045 9938 2021 0004
Środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 14.2 SWZ.

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: 
2022-07-29 12:00

Po zmianie: 
2022-08-05 12:00

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

Przed zmianą: 
2022-07-29 12:15

Po zmianie: 
2022-08-05 12:15

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

Przed zmianą: 
2022-08-27

Po zmianie: 
2022-09-05
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