
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu przy ul. Leśnej w Karlinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Karlino

1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Karlino

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920475

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 6

1.4.2.) Miejscowość: Karlino

1.4.3.) Kod pocztowy: 78-230

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: (+48) 943-117-273

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: karlino@karlino.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.karlino.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 00043568

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00037382/01

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
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek zostanie uznany za spełniony,
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jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 150000,00zł;2) zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie
spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że:a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na
budowie oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 200000,00zł brutto każda - zamawiający
zastrzega, że nie jest dopuszczalna łączna ocena spełnienia tego warunku, tzn. że co najmniej
dwie ww. roboty budowlane musi wykonać jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca,b) dysponują
lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
jako Kierownik budowy, posiadającą co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego (po
uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/kierownika robót
konstrukcyjno-budowlanych oraz posiadającą uprawnienia budowlane* bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji
kierownika budowy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza
możliwość wykazywania przez wykonawcę wymaganego doświadczenia zawodowego ww.
osoby poprzez sumowanie doświadczenia z kilku wykonanych zamówień przez tą osobę w tym
samym okresie.*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.
U. z 2020r., poz. 220 ze zm.).

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek zostanie uznany za spełniony,
jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 150000,00zł;2) zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie
spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że:a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na
budowie oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 200000,00zł brutto każda - zamawiający
zastrzega, że nie jest dopuszczalna łączna ocena spełnienia tego warunku, tzn. że co najmniej
dwie ww. roboty budowlane musi wykonać jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca,b) dysponują
lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
jako Kierownik budowy, posiadającą co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego (po
uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/kierownika robót
konstrukcyjno-budowlanych oraz posiadającą uprawnienia budowlane* do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazywania
przez wykonawcę wymaganego doświadczenia zawodowego ww. osoby poprzez sumowanie
doświadczenia z kilku wykonanych zamówień przez tą osobę w tym samym
okresie.*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.
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U. z 2020r., poz. 220 ze zm.).

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: 
2021-05-07 10:00

Po zmianie: 
2021-05-10 11:00

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

Przed zmianą: 
2021-05-07 10:45

Po zmianie: 
2021-05-10 11:45

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

Przed zmianą: 
2021-06-05

Po zmianie: 
2021-06-08
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