
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przyrów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398155

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Częstochowska 7

1.4.2.) Miejscowość: Przyrów

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-248

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.7.) Numer telefonu: 34/3554120

1.4.8.) Numer faksu: 343554121

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@przyrow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przyrow.akcessnet.net

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 00301574/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-06 15:39

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00296681/01

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:
4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą: 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
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2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w
kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w
SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Po zmianie: 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.Oferty
nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cmin/Cb x 60% + Gob/Gon x 20%) * 100 
gdzie: Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, Cb – cena oferty badanej, 
Gob – okres gwarancji w ofercie badanej; 
Gon - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych, 100 – wskaźnik stały, 60% –
procentowe znaczenie kryterium ceny, 
20% - procentowe znaczenie kryterium terminu gwarancji jakości
20% - doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – przy czym: 
• 1 inwestycja – 0 pkt
• 2 inwestycje – 10 pkt
• 3 inwestycje i więcej – 20 pkt
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w
kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w
SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą: 
Data do

Po zmianie: 
Okres realizacji - miesiące

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
18

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 złożą wraz z ofertą oświadczenia
(załącznik nr 3 do SWZ)
1) posiadanie doświadczenia zawodowego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
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; 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową lub rozbudową czy modernizacją
oczyszczalni ścieków komunalnych w wymaganym systemie technologicznym tj. pracującej w
układzie przepływowym z reaktorami biologicznymi wyposażonymi w pionowe osadniki wtórne
lokalizowane wewnątrz reaktora, każda o przepustowości minimum Qd,śr = 500 m3/d.
Wymagana łączna wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 5 000 000,00 zł
brutto

2) Dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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oraz posiadający doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy/robót na min. jednej
inwestycji związanej z budową/ przebudową/ modernizacją/ rozbudową oczyszczalni ścieków.
Kierownikiem budowy może być kierownik w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z zastrzeżeniem, że jeżeli kierownik budowy
będzie posiadał uprawnienia konstrukcyjno-budowlane to Wykonawca musi dysponować
kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, natomiast w przypadku, gdy
kierownikiem budowy będzie kierownik w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych to
Wykonawca musi dysponować kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
• W zależności od specjalności kierownika budowy, kierownikiem robót posiadającym
uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.
• Technolog oczyszczania ścieków/Kierownik rozruchu posiadający doświadczenie w wykonaniu
co najmniej 2 rozruchów przepływowych oczyszczalni ścieków z pionowymi osadnikami
wewnątrz reaktorów biologicznych

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest w posiadaniu ubezpieczenia na kwotę 1
000 000,00zł. z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do
przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność
cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób
trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia
(załącznik nr 3 do SWZ)
1) posiadanie doświadczenia zawodowego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
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; 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową lub rozbudową czy modernizacją
oczyszczalni ścieków komunalnych w wymaganym systemie technologicznym tj. pracującej w
układzie przepływowym z reaktorami biologicznymi wyposażonymi w pionowe osadniki wtórne
lokalizowane wewnątrz reaktora, każda o przepustowości minimum Qd,śr = 500 m3/d.
Wymagana łączna wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 5 000 000,00 zł
brutto

2) Dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez
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Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz posiadający doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy/robót na min. jednej
inwestycji związanej z budową/ przebudową/ modernizacją/ rozbudową oczyszczalni ścieków.
Kierownikiem budowy może być kierownik w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z zastrzeżeniem, że jeżeli kierownik budowy
będzie posiadał uprawnienia konstrukcyjno-budowlane to Wykonawca musi dysponować
kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, natomiast w przypadku, gdy
kierownikiem budowy będzie kierownik w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych to
Wykonawca musi dysponować kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
• W zależności od specjalności kierownika budowy, kierownikiem robót posiadającym
uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.
• Technolog oczyszczania ścieków/Kierownik rozruchu posiadający doświadczenie w wykonaniu
co najmniej 2 rozruchów przepływowych oczyszczalni ścieków z pionowymi osadnikami
wewnątrz reaktorów biologicznych

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest w posiadaniu ubezpieczenia na kwotę 8
000 000,00zł. z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do
przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność
cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób
trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).

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: 
Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr 8 do SWZ
Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest w posiadaniu ubezpieczenia na kwotę 1 000
000,00zł. z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk
budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych
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w związku z prowadzonymi robotami).

Po zmianie: 
Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr 8 do SWZ
Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest w posiadaniu ubezpieczenia na kwotę 8 000
000,00zł. z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk
budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych
w związku z prowadzonymi robotami).

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. Wadium w wysokości: 100 000,00 zł, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) 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).
3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało
wniesione w formie niepieniężnej (poprzez wniesienie wadium w oryginale należy rozumieć
przekazanie dokumentu w formie elektronicznej otrzymanej od podmiotu który zabezpieczenia
wadialnego dokonał).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
KBS Oddział Niegowa, filia Przyrów, Nr rachunku 18 8591 0007 0330 0926 0185 0001, z
adnotacją wadium na zadanie pn.” Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości
Przyrów”.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym
rozdziale SWZ.
Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 20.12.2021 o godzinie 09:00
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki
pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Po zmianie: 
1. Wadium w wysokości: 100 000,00 zł, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) 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).
3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało
wniesione w formie niepieniężnej (poprzez wniesienie wadium w oryginale należy rozumieć
przekazanie dokumentu w formie elektronicznej otrzymanej od podmiotu który zabezpieczenia
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wadialnego dokonał).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
KBS Oddział Niegowa, filia Przyrów, Nr rachunku 18 8591 0007 0330 0926 0185 0001, z
adnotacją wadium na zadanie pn.” Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości
Przyrów”.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym
rozdziale SWZ.
Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 22.12.2021 o godzinie 09:00
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki
pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

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: 
2021-12-20 09:00

Po zmianie: 
2021-12-22 09:00

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

Przed zmianą: 
2021-12-20 10:00

Po zmianie: 
2021-12-22 10:00

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

Przed zmianą: 
2022-01-18

Po zmianie: 
2022-01-20
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