
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cisna

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440011

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Cisna 49

1.4.2.) Miejscowość: Cisna

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-606

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.7.) Numer telefonu: 13 4686338

1.4.8.) Numer faksu: 13 4686354

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminacisna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminacisna.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: 2022/BZP 00083037/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-11 11:04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00300669/10

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 10

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

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na
opracowaniu dokumentacji technicznej oraz na wybudowaniu 134 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w
miejscowościach na terenie gminy Cisna, spełniających wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013 ( lub
nowszej )
Realizacja przedmiotu zamówienia rozumiana jest jako wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych oraz
wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą , montażem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji wszystkich,
koniecznych urządzeń oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania każdej z 134 przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Szczegółowe informacje zawiera SWZ z załącznikami.

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na
opracowaniu dokumentacji technicznej oraz na wybudowaniu 130 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w
miejscowościach na terenie gminy Cisna, spełniających wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013.
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Realizacja przedmiotu zamówienia rozumiana jest jako wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych oraz
wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą , montażem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji wszystkich,
koniecznych urządzeń oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania każdej z 130 przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Szczegółowe informacje zawiera SWZ z załącznikami.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

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

Przed zmianą: 
Przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami
określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, o których mowa w art. 105 ust. 1 i art. 106 ust. 1 ustawy
Pzp tj.:
1) Deklaracji właściwości użytkowych oferowanych POŚ zgodną z normą PN EN 12566-3:+A2:2013( lub nowszą)
wystawioną przez producenta POŚ
2) Pełne raporty z badań typu POŚ wystawione przez laboratorium notyfikowane* przez 
Komisję Europejską, według procedur określonych w normie PN EN 12566-3:+A2:2013, w tym:
• raport z wytrzymałość konstrukcji,
• raport trwałość materiału,
• raport z badania efektywności oczyszczania,
• raport z badania wodoszczelności, 
• raport z badania reakcji na ogień 
3) Dokumentów dla oferowanych rozwiązań równoważnych o których mowa w pkt 3.2. ppkt.3 SWZ
*Zamawiający uzna także raporty z badań wykonane przez spółki zależne jednostek notyfikowanych i zewnętrzne
laboratoria akredytowane, zgodnie z art. 45 i 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego
dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Powyższe oświadczenia/ zobowiązanie/ przedmiotowe środki dowodowe, składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowe uregulowania dotyczące przedmiotowych środków dowodowych zawiera SWZ wraz z załącznikami.

Po zmianie: 
Przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami
określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, o których mowa w art. 105 ust. 1 i art. 106 ust. 1 ustawy
Pzp tj.:
1) Deklaracji właściwości użytkowych oferowanych POŚ zgodną z normą PN EN 12566-3:+A2:2013 wystawioną przez
producenta POŚ
2) Pełne raporty z badań typu POŚ wystawione przez laboratorium notyfikowane* przez Komisję Europejską, według
procedur określonych w normie PN EN 12566-3:+A2:2013, w tym:
• skuteczność oczyszczania
• wytrzymałość konstrukcji,
• wodoszczelność
• trwałość materiału
• reakcja na ogień
3) Dokumentów dla oferowanych rozwiązań równoważnych o których mowa w pkt 3.2. ppkt.3 SWZ
*Zamawiający uzna także raporty z badań wykonane przez spółki zależne jednostek notyfikowanych i zewnętrzne
laboratoria akredytowane, zgodnie z art. 45 i 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego
dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Powyższe przedmiotowe środki dowodowe, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowe uregulowania dotyczące przedmiotowych środków dowodowych zawiera SWZ wraz z załącznikami.

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: 
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00
PLN ( dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN )
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
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Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz.310, 836 i 1572)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku:
12 1020 2980 0000 2802 0003 0684
W tytule przelewu należy wskazać sygnaturę postępowania.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować
cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami pkt. 10 SWZ oferty wykonawcy. Zwrot
wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z treścią art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie
obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98
ust. 6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości złożenia skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż sprzeczne z ww. wymogami będzie przesłanie skanu,
sporządzonego w formie pisemnej, dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania rachunku
Zamawiającego. 
Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. 
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 21.12.2021r. do godz.10.00
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

Po zmianie: 
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00
PLN ( dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN )
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz.310, 836 i 1572)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP – nr rachunku:
12 1020 2980 0000 2802 0003 0684
W tytule przelewu należy wskazać sygnaturę postępowania.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować
cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami pkt. 10 SWZ oferty wykonawcy. Zwrot
wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z treścią art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie
obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98
ust. 6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości złożenia skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż sprzeczne z ww. wymogami będzie przesłanie skanu,
sporządzonego w formie pisemnej, dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania rachunku
Zamawiającego. 
Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. 
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 18.03.2022r. do godz.10.00
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
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