
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno - Etap II" - postępowanie II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYBNO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148466

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Długa 20

1.4.2.) Miejscowość: Rybno

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-514

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.7.) Numer telefonu: 46 / 861-14-38

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: uzp@gminarybno.com

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminarybno.com

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 00102881/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-30 09:26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00092612/01

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 może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia poniższe warunki
udziału dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na
kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- dla zadania nr 1 (SUW) - minimum 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł, polegającą na budowie,
przebudowie, lub rozbudowie obiektu tożsamego z przedmiotem zamówienia wraz z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
- dla zadania nr 2 i zadania nr 3 (kanalizacja i wodociąg) - minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie,
przebudowie, lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o długości co najmniej 400 mb każda wraz z
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załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

b) dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, posiadające 
następujące uprawnienia i doświadczenie:
- dla zadania nr 1 (SUW):
• Kierownik Budowy - 1 osoba;
Kwalifikacje – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń;
Minimalne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, w rozumieniu art. 12 ust. 1
pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane) po uzyskaniu uprawnień:
- minimum 24 m-ce przy realizacji robót konstrukcyjno-budowlanych, oraz
- przy realizacji minimum 1 roboty budowlanej o wartości co najmniej 
750 000,00 zł, polegającą na budowie, przebudowie, lub rozbudowie obiektu tożsamego z przedmiotem zamówienia;
• Kierownik Robót Elektrycznych - 1 osoba;
Kwalifikacje – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci elektro-energetycznych bez ograniczeń;
• Kierownik Robót Sanitarnych - 1 osoba;
Kwalifikacje – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

- dla zadania nr 2 i zadania nr 3 (kanalizacja i wodociąg): 
• Kierownik Robót Sanitarnych - 1 osoba;
Kwalifikacje – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Minimalne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, w rozumieniu art. 12 ust. 1
pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane) po uzyskaniu uprawnień:
- minimum 24 m-ce przy realizacji robót budowlanych w zakresie sieci i instalacji wodociągowych lub kanalizacyjnych, oraz
- przy realizacji minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, lub rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej lub sieci wodociągowej o długości co najmniej 400 mb każda.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia poniższe warunki
udziału dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na
kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- dla zadania nr 1 (SUW) - minimum 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł, polegającą na budowie,
przebudowie, lub rozbudowie obiektu związanego z gospodarką wodno-ściekową wraz z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
- dla zadania nr 2 i zadania nr 3 (kanalizacja i wodociąg) - minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie,
przebudowie, lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o długości co najmniej 300 mb każda wraz z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

b) dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, posiadające 
następujące uprawnienia i doświadczenie:
- dla zadania nr 1 (SUW):
• Kierownik Budowy - 1 osoba;
Kwalifikacje – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń;
Minimalne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, w rozumieniu art. 12 ust. 1
pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane) po uzyskaniu uprawnień:
- minimum 24 m-ce przy realizacji robót konstrukcyjno-budowlanych, oraz
- przy realizacji minimum 1 roboty budowlanej o wartości co najmniej 
750 000,00 zł, polegającą na budowie, przebudowie, lub rozbudowie obiektu tożsamego z przedmiotem zamówienia;
• Kierownik Robót Elektrycznych - 1 osoba;
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Kwalifikacje – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci elektro-energetycznych bez ograniczeń;
• Kierownik Robót Sanitarnych - 1 osoba;
Kwalifikacje – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

- dla zadania nr 2 i zadania nr 3 (kanalizacja i wodociąg): 
• Kierownik Robót Sanitarnych - 1 osoba;
Kwalifikacje – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Minimalne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, w rozumieniu art. 12 ust. 1
pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane) po uzyskaniu uprawnień:
- minimum 24 m-ce przy realizacji robót budowlanych w zakresie sieci i instalacji wodociągowych lub kanalizacyjnych, oraz
- przy realizacji minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, lub rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej lub sieci wodociągowej o długości co najmniej 300 mb każda.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
nie dotyczy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.1. Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek

Przed zmianą: 
NIE

Po zmianie: 
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.2. Informacje na temat zaliczek

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia na poczet wykonania zamówienia.
Szczegółowo opisano w projekcie umowy (załącznik nr 6 do 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: 
2022-04-06 10:00

Po zmianie: 
2022-04-08 10:00

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

Przed zmianą: 
2022-04-06 10:30

Po zmianie: 
2022-04-08 10:30
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-05-05

Po zmianie: 
2022-05-07

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00102881/01 z dnia 2022-03-30

2022-03-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia "System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno - Etap II" - postępowanie II
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYBNO
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148466
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: ul. Długa 20
	1.4.2.) Miejscowość: Rybno
	1.4.3.) Kod pocztowy: 96-514
	1.4.4.) Województwo: mazowieckie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
	1.4.7.) Numer telefonu: 46 / 861-14-38
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: uzp@gminarybno.com
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminarybno.com
	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 00102881/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-30 09:26

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00092612/01
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



