
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Konopiskach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konopiska

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398014

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Lipowa

1.4.2.) Miejscowość: Konopiska

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-274

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.7.) Numer telefonu: 343282057

1.4.8.) Numer faksu: 343441935

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@konopiska.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konopiska.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 00320409/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-17 11:41

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00306417/01

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:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Konopiskach” który
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obejmuje:
1. Przebudowa drogi wraz z chodnikiem;
2. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV polegająca na budowie oświetlenia ulicznego;
3. Budowa kanału technologicznego;
4. Budowa odwodnienia ulicznego ul. Szmaragdowej;

4.2 Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi – ul. Szmaragdowej na działkach nr ewid.
1702/2, 2662, 2665/25, 2665/26, 2665/49, 2665/51, 2665/52, 2665/53, obręb 0005 Konopiska,
ul. Szmaragdowa w Konopiskach. 

4.3 Przedmiotowa ulica podlegająca przebudowie jest drogą gminną o znaczeniu lokalnym.
Stanowi połączenie komunikacyjne wewnątrz miejscowości Konopiska. Ulica Szmaragdowa
służy do obsługi komunikacyjnej działek przyległych. Wzdłuż ulicy nie występuje komunikacja
zbiorowa. Ulica przebiega w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną. Kilka posesji jest zabudowanych. Ruch pojazdów odpowiada przyjętej kategorii
obciążenia ruchem KR2. Ruch pieszych i rowerzystów odbywał się będzie projektowanym
ciągiem pieszo – rowerowym. 

4.4 Projektowana inwestycja w postaci oświetlenia ulicznego zlokalizowana będzie w Gminie
Konopiska, Konopiska, dz. nr ewid. 746/1, 1702/2, 2662, 2665/25, 2665/26, 2665/49, 2665/51,
2665/52, 2665/53, obręb 0005 Konopiska, ul. Szmaragdowa w Konopiskach. Celem inwestycji
jest zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu kołowego, pieszego i poprawienie wyglądu
architektonicznego terenu objętego inwestycją.
Pewną odmianą formy architektonicznej inwestycji będą stanowiły elementy konstrukcyjne sieci
oświetlenia ulicznego, na które składają się słupy latarni z wysięgnikami rurowymi i oprawami
LED. Projektowane oświetlenie zostało zaprojektowane na bazie opraw LED montowanymi na
typowych słupach latarni (latarnie wys. 8m.). Słupy aluminiowe, malowane do 35 mm nad
poziom gruntu elastomerem. Latarnie wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe słupowe. Trasa
projektowanych kabli oraz lokalizacje elementów fundamentowych przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu i są one zgodne z wymogami Polskich Norm dotyczących sposobu ich
prowadzenia, zachowania odległości od krawędzi jezdni oraz skrzyżowania z innymi obiektami
uzbrojenia terenu.
4.5 Ulica Szmaragdowa w Konopiskach jest droga gminna połączoną z drogą wojewódzką. W
zakresie objętym opracowaniem projektowane jest odwodnienie dla przedmiotowej drogi wraz z
wykonaniem zabudowy niezbędnych wpustów, studni, separatora oraz wylotu do istniejącego
cieku wodnego. Z uwagi na wykonywanie kanalizacji deszczowej istniejące rowy zostaną
zasypane, zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Konopiskach” który
obejmuje:
1. Przebudowa drogi wraz z chodnikiem;
3. Budowa kanału technologicznego;
4. Budowa odwodnienia ulicznego ul. Szmaragdowej;

4.2 Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi – ul. Szmaragdowej na działkach nr ewid.
1702/2, 2662, 2665/25, 2665/26, 2665/49, 2665/51, 2665/52, 2665/53, obręb 0005 Konopiska,
ul. Szmaragdowa w Konopiskach. 

4.3 Przedmiotowa ulica podlegająca przebudowie jest drogą gminną o znaczeniu lokalnym.
Stanowi połączenie komunikacyjne wewnątrz miejscowości Konopiska. Ulica Szmaragdowa
służy do obsługi komunikacyjnej działek przyległych. Wzdłuż ulicy nie występuje komunikacja
zbiorowa. Ulica przebiega w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną. Kilka posesji jest zabudowanych. Ruch pojazdów odpowiada przyjętej kategorii
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obciążenia ruchem KR2. Ruch pieszych i rowerzystów odbywał się będzie projektowanym
ciągiem pieszo – rowerowym. 

4.5 Ulica Szmaragdowa w Konopiskach jest droga gminna połączoną z drogą wojewódzką. W
zakresie objętym opracowaniem projektowane jest odwodnienie dla przedmiotowej drogi wraz z
wykonaniem zabudowy niezbędnych wpustów, studni, separatora oraz wylotu do istniejącego
cieku wodnego. Z uwagi na wykonywanie kanalizacji deszczowej istniejące rowy zostaną
zasypane, zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.7. Dodatkowy kod CPV

Przed zmianą: 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,Roboty
rozbiórkowe,Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków,Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,Roboty budowlane
w zakresie budowy upustów,Roboty odwadniające,Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,Roboty budowlane w zakresie
dróg pieszych,Malowanie nawierzchni parkingów,Instalowanie znaków drogowych,Roboty
w zakresie kładzenia rur w kanalizacji,Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Po zmianie: 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,Roboty
rozbiórkowe,Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków,Roboty budowlane w zakresie budowy upustów,Roboty odwadniające,Roboty
w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg,Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych,Malowanie nawierzchni
parkingów,Instalowanie znaków drogowych,Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

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: 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 
1 000 000,00 zł brutto,
b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności-
przy czym minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 1 000 000, 00 zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wykazać,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (zrealizowali) tj. zakończyli
roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia co najmniej
jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o łącznej
wartości zadania co najmniej 1 000 000,00 zł brutto.

W przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie
niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP
na dzień zakończenia robót budowlanych (w przypadku robót budowlanych rozliczanych
wyłącznie w walutach innych niż PLN).
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b) W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać
osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami
zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
• Osoba proponowana do pełnienia funkcji – kierownika budowy w specjalności drogowej: 
 wymagana liczba osób: 1 osoba
 minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownik budowy winna
posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi w/w specjalności licząc od daty uzyskania uprawnień oraz posiada doświadczenie
w realizacji co najmniej 2 zadań od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja
wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), obejmującego swoim
zakresem na budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej, każde na stanowisku:
kierownika robót budowlanych w specjalności drogowej.
• Osoba proponowana do pełnienia funkcji – kierownika robót w specjalności sanitarnej
 wymagana liczba osób: 1 osoba
 minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownik robót winna posiadać
uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi w/w specjalności licząc od daty uzyskania uprawnień. 
• Osoba proponowana do pełnienia funkcji – kierownika robót w specjalności elektrycznej
 wymagana liczba osób: 1 osoba
 minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownik robót winna posiadać
uprawnienia budowlane bez ograniczeń wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (branża elektryczna).
 doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi w/w specjalności licząc od daty uzyskania uprawnień.

Po zmianie: 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 
1 000 000,00 zł brutto,
b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności-
przy czym minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 1 000 000, 00 zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wykazać,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (zrealizowali) tj. zakończyli
roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia co najmniej
jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o łącznej
wartości zadania co najmniej 1 000 000,00 zł brutto.

W przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie
niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP
na dzień zakończenia robót budowlanych (w przypadku robót budowlanych rozliczanych
wyłącznie w walutach innych niż PLN).
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b) W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać
osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami
zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
• Osoba proponowana do pełnienia funkcji – kierownika budowy w specjalności drogowej: 
 wymagana liczba osób: 1 osoba
 minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownik budowy winna
posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi w/w specjalności licząc od daty uzyskania uprawnień oraz posiada doświadczenie
w realizacji co najmniej 2 zadań od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja
wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), obejmującego swoim
zakresem na budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej, każde na stanowisku:
kierownika robót budowlanych w specjalności drogowej.
• Osoba proponowana do pełnienia funkcji – kierownika robót w specjalności sanitarnej
 wymagana liczba osób: 1 osoba
 minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownik robót winna posiadać
uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi w/w specjalności licząc od daty uzyskania uprawnień.

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: 
2021-12-29 10:00

Po zmianie: 
2021-12-30 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-12-29 10:15

Po zmianie: 
2021-12-30 10:15

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zmodyfikowane treści wraz z załącznikami zostały umieszczone na stronie internetowej
https://www.bip.konopiska.akcessnet.net/

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00320409/01 z dnia 2021-12-17

2021-12-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Konopiskach
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konopiska
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398014
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: Lipowa
	1.4.2.) Miejscowość: Konopiska
	1.4.3.) Kod pocztowy: 42-274
	1.4.4.) Województwo: śląskie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski
	1.4.7.) Numer telefonu: 343282057
	1.4.8.) Numer faksu: 343441935
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@konopiska.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konopiska.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 00320409/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-17 11:41

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00306417/01
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

	SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE


		2021-12-17T12:40:49+0100




