
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z

budową oczyszczalni ścieków w Szklarach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kamiennik

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412823

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 1 Maja 69

1.4.2.) Miejscowość: Kamiennik

1.4.3.) Kod pocztowy: 48-388

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: 774312135; 774312196

1.4.8.) Numer faksu: 774312196

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@kamiennik.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennik.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 00463632/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-29 07:46

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00438851/01

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 wskaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem budowę lub rozbudowę sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno – tłocznej o długości minimum 5,00 km wraz z budową oczyszczalni
ścieków. 
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia załącznika nr 3
do SWZ – wykazu usług. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały zrealizowane
należycie.
b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych. 
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom
budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów
obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na
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pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Na potwierdzenie wskazanego warunku
udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia załącznika nr 4 do SWZ – wykazu osób.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wskaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem budowę lub rozbudowę sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno – tłocznej o długości minimum 5,00 km wraz z budową oczyszczalni
ścieków. 
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia załącznika nr 3
do SWZ – wykazu usług. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały zrealizowane
należycie.
b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych. 
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom
budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów
obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na
pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Na potwierdzenie wskazanego warunku
udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia załącznika nr 4 do SWZ – wykazu osób.

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: 
2022-12-01 10:00

Po zmianie: 
2022-12-02 10:00

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

Przed zmianą: 
2022-12-01 10:15

Po zmianie: 
2022-12-02 10:15
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