
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRAPKOWICE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413099

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. 3 Maja 17

1.4.2.) Miejscowość: Krapkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-303

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: 774466835

1.4.8.) Numer faksu: 774466888

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: b.zajac@krapkowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.krapkowice.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 00102829/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-02 12:59

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00084788/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą: 
2022-11-18
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Po zmianie: 
2023-08-31

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 18 listopada 2022 r. 
z zastrzeżeniem, że w terminie do 13 grudnia 2021 r. Wykonawca wykona i rozliczy roboty w
wysokości min. 4 200 000,00 zł brutto, nie więcej niż 6 800 000,00 zł brutto.

Powyższe wynika z konieczności wydatkowania i rozliczenia dofinansowania ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznanego Zamawiającemu.

Po zmianie: 
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2023 r. 
z zastrzeżeniem, że w terminie do 13 grudnia 2021 r. Wykonawca wykona i rozliczy roboty w
wysokości min. 4 200 000,00 zł brutto, nie więcej niż 6 800 000,00 zł brutto.

Powyższe wynika z konieczności wydatkowania i rozliczenia dofinansowania ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznanego Zamawiającemu.

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 spełniają warunki udziału w
postępowaniu.
2. Określenie warunków udziału w postępowaniu:
2.1 zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2.2 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2.3 sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 
2.4 zdolność techniczna lub zawodowa:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

2.4.1 Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób
należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył przynajmniej:
a) jedną (1) robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi lub dróg
wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową na wartość min. 5 000 000 zł brutto oraz 
b) jedną (1) robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi o
nawierzchni z kostki betonowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową o długości min. 800
mb.

UWAGA! 
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Zamawiający nie ogranicza liczby zadań/robót budowlanych wskazanych przez wykonawców w
celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.4.1. 
W przypadku gdy jedno zadanie obejmować będzie swoim zakresem zarówno roboty z pkt 2.4.1
lit. a jak i roboty z pkt 2.4.1 lit. b to takie zadanie potwierdzać będzie spełnienie warunku
zarówno dla pkt 2.4.1 lit. a, jak i dla pkt 2.4.1 lit. b (czyli jednym zadaniem wykonawca potwierdzi
spełnienie dwóch warunków).

2.4.2 Wykonawca winien dysponować lub będzie dysponował, w celu realizacji przedmiotu
zamówienia przez cały okres trwania umowy:
a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń 
b) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót w zakresie robót elektrycznych
posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
c) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót w zakresie robót sanitarnych
posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń

Ww. osoby muszą być wpisane na listę członków we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa. 
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności przez osoby skierowane do realizacji
zamówienia, jeżeli osoby te posiadają stosowne uprawnienia.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej –
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4. Zmawiający 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.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu.
2. Określenie warunków udziału w postępowaniu:
2.1 zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2.2 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2.3 sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 
2.4 zdolność techniczna lub zawodowa:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

2.4.1 Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób
należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył przynajmniej:
a) jedną (1) robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi lub dróg
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wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową na wartość min. 5 000 000 zł brutto oraz 
b) jedną (1) robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi o
nawierzchni z kostki betonowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową o długości min. 800
mb lub jedną (1) robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy placu lub
parkingu o nawierzchni z kostki betonowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową o
powierzchni min. 4 800 m2

UWAGA! 
Zamawiający nie ogranicza liczby zadań/robót budowlanych wskazanych przez wykonawców w
celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.4.1. 
W przypadku gdy jedno zadanie obejmować będzie swoim zakresem zarówno roboty z pkt 2.4.1
lit. a jak i roboty z pkt 2.4.1 lit. b to takie zadanie potwierdzać będzie spełnienie warunku
zarówno dla pkt 2.4.1 lit. a, jak i dla pkt 2.4.1 lit. b (czyli jednym zadaniem wykonawca potwierdzi
spełnienie dwóch warunków).

2.4.2 Wykonawca winien dysponować lub będzie dysponował, w celu realizacji przedmiotu
zamówienia przez cały okres trwania umowy:
a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń 
b) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót w zakresie robót elektrycznych
posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
c) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót w zakresie robót sanitarnych
posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń

Ww. osoby muszą być wpisane na listę członków we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa. 
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności przez osoby skierowane do realizacji
zamówienia, jeżeli osoby te posiadają stosowne uprawnienia.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej –
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4. Zmawiający 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.

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: 
2021-07-08 10:00

Po zmianie: 
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2021-07-13 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-07-08 11:00

Po zmianie: 
2021-07-13 11:00

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

Przed zmianą: 
2021-08-06

Po zmianie: 
2021-08-11
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