Ogłoszenie nr 2021/BZP 00064920/01 z dnia 2021-05-26

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa tymczasowej drogi ul. Austriackiej w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego
„Osiedle Unii Europejskiej – drogi (budowa dróg wewnętrznych łączących Osiedle z ul.
Jamneńską)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920802
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Rynek Staromiejski 6-7
1.4.2.) Miejscowość: Koszalin
1.4.3.) Kod pocztowy: 75-007
1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 94 348 86 54
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.niedzialek@um.koszalin.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koszalin.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 00064920/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-26 10:44

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00061603/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.6. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej
Przed zmianą:
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
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Formularza do komunikacji. 2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu formularzy, o których mowa w ppkt 1
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3) Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania ofert lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB. 4) Sposób
zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 5) Ofertę, Oświadczenie składane na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP oraz Pełnomocnictwo sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych
danych. 6) Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w ppkt 5, przekazywane
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie ww. art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 10 ppkt
1.6 SWZ.7) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych:
.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. 8) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Po zmianie:
1)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
powinien dysponować kontem na ePUAP.
2)Ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa za pośrednictwem „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty został szczegółowo opisany w Rozdziale I pkt 14
SWZ.
3)Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia (nie dotyczy złożenia oferty) odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem:
3.1) dedykowanego Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal;
lub
3.2) poczty elektronicznej, na adres e-mail: anna.niedzialek@um.koszalin.pl.
4) Za datę przekazania za pośrednictwem ePUAP oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust.1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków
dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w
postępowaniu, przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
5)Przy komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający lub Wykonawca na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości. W przypadku
niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych wiadomości (pomimo takiego
żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy.
6)We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy posługują
się
sygnaturą postępowania, tj. BZP-9.271.1.5.2021.AN.
7)Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy użyciu formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz „Formularza do komunikacji” opisane zostały w Regulaminie korzystania z
systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
8)Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do
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komunikacji” wynosi 150 MB.
9)Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortalePUAP””, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
10)Ofertę, Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, Podmiotowe środki
dowodowe, w tym Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP,
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, Oświadczenie składane na podstawie
art. 125 ust. 5 ustawy PZP,
Przedmiotowe środki dowodowe oraz Pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z
2020 r., poz. 346 z późn. zm.) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
11)Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ppkt 10, przekazywane w
postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie ww. art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ppkt 3.
12)Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: pdf, doc,
docx, rtf, xps, odt, txt.
13)Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
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:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP;
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej jedną drogę o nawierzchni
utwardzonej o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.
2.2) dysponuje co najmniej jedną osobą z niezbędnymi uprawnieniami zgodnie z wymogami
prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem, która będzie pełniła funkcję kierownika
budowy:
- branża drogowa – uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń.
Uwaga!
1. W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są
uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza
kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
2. Zamawiający wymaga, aby osoba wymieniona w ppkt 2.2. posiadała biegłą, tj. umożliwiającą
bezproblemowe porozumiewanie się w mowie i w piśmie, znajomość języka polskiego. W
przypadku gdy personel Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego,
Wykonawca zobowiązany będzie, na własny koszt, zapewnić tłumacza dla potrzeb i na okres
2021-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00064920/01 z dnia 2021-05-26

realizacji umowy.
3. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców podmiotowe środki dowodowe na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w
walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub
wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez
NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP;
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej jedną drogę o nawierzchni
utwardzonej o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.
2.2) dysponuje co najmniej jedną osobą z niezbędnymi uprawnieniami zgodnie z wymogami
prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem, która będzie pełniła funkcję kierownika
budowy:
- branża drogowa – uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń.
Uwaga!
1. W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są
uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza
kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
2. Zamawiający wymaga, aby osoba wymieniona w ppkt 2.2. posiadała biegłą, tj. umożliwiającą
bezproblemowe porozumiewanie się w mowie i w piśmie, znajomość języka polskiego. W
przypadku gdy personel Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego,
Wykonawca zobowiązany będzie, na własny koszt, zapewnić tłumacza dla potrzeb i na okres
realizacji umowy.
3. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców podmiotowe środki dowodowe na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w
walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub
wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez
NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w Rozdziale I pkt 5 ppkt 2 SWZ, w stosownych sytuacjach, może polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów
Przed zmianą:
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których
mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika
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z dokumentów, o których mowa w ppkt 1 Zamawiający żąda od Wykonawcy Pełnomocnictwa lub
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być złożone
wraz z ofertą. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy Pełnomocnictwo zostało
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu
poprzednim dokonuje mocodawca lub może dokonać również notariusz.
4) Zapisy ppkt 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Zapisy ppkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w Rozdziale I pkt 5.1 SWZ.
Po zmianie:
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których
mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w ppkt 1 Zamawiający żąda od Wykonawcy Pełnomocnictwa lub
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być złożone
wraz z ofertą. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy Pełnomocnictwo zostało
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu
poprzednim dokonuje mocodawca lub może dokonać również notariusz.
4) Zapisy ppkt 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Zapisy ppkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w Rozdziale I pkt 5.1 SWZ.
6) W przypadku o którym mowa w Rozdziale I pkt 5.1. ppkt 1 SWZ:
6.1.) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa
wraz z ofertą ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6.2.) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ, OŚWIADCZENIE
podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy PZP, według wzoru
określonego w Rozdziale III SWZ pkt 2, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
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