
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skórzec

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582575

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Siedlecka 3

1.4.2.) Miejscowość: Skórzec

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-114

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.4.7.) Numer telefonu: 25 308 11 30

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminaskorzec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminaskorzec.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

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00348944/01

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: 
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w ramach następujących zadań:
1) Zadanie nr 1: 
Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV – sieć kablowego linii oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi i
szafką SOK oraz przyłączem zasilającym w miejscowości Czerniejew ( etap 1- budowa szafki SOK z przyłączem
zasilającym, budowa 2 słupów nr 1-5 i 1-6 z oprawami oraz budowa linii kablowej YAKXS 4x25 z zapasami pod przyszłe
słupy L=226 m/268 m + bednarka FeZn 25x4 do słupa nr 1-6).

2) Zadanie nr 2
Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV – napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi od
istniejącego słupa nr 1-3 zlokalizowanego na dz. Nr 1378 do stanowisk słupowych nr od 1 UG do 8 UG, które należy
posadowić w pasie drogowym ( dz. nr 1349) zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Długość projektowanej linii
oświetlenia ulicznego w rzucie poziomym wynosi L=298 m w miejscowości Gołąbek 
ul. Bajkowa.
3) Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV – napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi i
szafką SON w miejscowości Gołąbek na ul. Słonecznej działki
nr 1346,1347 oraz wymiana opraw oświetleniowych na ul. Siedleckiej.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec 
w ramach następujących zadań:
1) Zadanie nr 1: 
Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV – sieć kablowego linii oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi i
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szafką SOK oraz przyłączem zasilającym w miejscowości Czerniejew ( etap 1- budowa szafki SOK z przyłączem
zasilającym, budowa 2 słupów nr 1-5 i 1-6 z oprawami oraz budowa linii kablowej YAKXS 4x25 z zapasami pod przyszłe
słupy L=226 m/268 m + bednarka FeZn 25x4 do słupa nr 1-6).

2) Zadanie nr 2:
Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV – napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi od
istniejącego słupa nr 1-3 zlokalizowanego na dz. Nr 1378 do stanowisk słupowych nr od 1 UG do 8 UG, które należy
posadowić w pasie drogowym ( dz. nr 1349) zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Długość projektowanej linii
oświetlenia ulicznego w rzucie poziomym wynosi L=298 m 
w miejscowości Gołąbek ul. Bajkowa ( bez wymiany opraw na istniejących słupach).
3) Zadanie nr 3:
Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV – napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi i
szafką SON w miejscowości Gołąbek na ul. Słonecznej działki nr 1346,1347 oraz wymiana opraw oświetleniowych 
na ul. Siedleckiej.

4) Zadanie nr 4:
Montaż opraw oświetlenia ulicznego i przewodu oświetleniowego typu AsXSn 2x25mm2 zasilającego oświetlenie uliczne na
istniejącej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz demontaż i montaż szafki SON w miejscowości Dąbrówka-Ług, 
ul. Siedlecka.

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: 
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.10.2022 r. do godz. 10:50 wnieść
wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych, 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)

3. Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Urzędu Gminy w Skórcu BS Siedlce O/Skórzec Nr
72 9194 0007 0055 0143 2000 0910, z dopiskiem: Wadium: Zamówienie publiczne nr RG.271.16.2022 pn. „Modernizacja
oświetlenia na terenie Gminy Skórzec”

1) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli, w podanym w ust. 1 terminie, znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego.
2) Skuteczne wniesienie wadium oceniane jest zgodnie z ust. 3 pkt. 1. Zaleca się wniesienie wadium z odpowiednim
wyprzedzeniem.

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej. 

5. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą
posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania)
oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego
pierwsze wezwanie.

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

Po zmianie: 
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.10.2022 r. do godz. 10:50 wnieść
wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych, 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
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utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)

3. Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Urzędu Gminy w Skórcu BS Siedlce O/Skórzec Nr
72 9194 0007 0055 0143 2000 0910, z dopiskiem: Wadium: Zamówienie publiczne nr RG.271.16.2022 pn. „Modernizacja
oświetlenia na terenie Gminy Skórzec”

1) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli, w podanym w ust. 1 terminie, znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego.
2) Skuteczne wniesienie wadium oceniane jest zgodnie z ust. 3 pkt. 1. Zaleca się wniesienie wadium z odpowiednim
wyprzedzeniem.

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej. 

5. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą
posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania)
oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego
pierwsze wezwanie.

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

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: 
2022-10-03 10:50

Po zmianie: 
2022-10-05 10:50

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

Przed zmianą: 
2022-10-03 11:00

Po zmianie: 
2022-10-05 11:00
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