
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Publiczny internet Free WiFi dla każdego na terenie miasta Ciechanów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA CIECHANÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377824

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 6

1.4.2.) Miejscowość: Ciechanów

1.4.3.) Kod pocztowy: 06-400

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

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

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umciechanow.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 00177572/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-10 14:44

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00171293/01

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:
4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą: 
80

Po zmianie: 
70
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3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia

Przed zmianą: 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
ikonsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę,ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia oprzynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymiprzygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniuniezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej; 2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie spełniania warunkówudziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania
przez wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu dotyczących zdolności zawodowej
zamawiający żąda: 1) wykazu robót budowlanychwykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania orazpodmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, sąreferencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlanezostały wykonane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tychdokumentów -
inne odpowiednie dokumenty wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ. 2) wykazuosób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenianiezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami; wzór wykazu stanowiZałącznik nr 5 do SWZ. 2.W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacjizawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogąpolegać na zdolnościach tych z wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, dorealizacji których te zdolności są wymagane
(art. 117 ust. 3 Pzp).SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo
dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.)
Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego
wykonania umowy: Nie6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców
wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia:Do oferty należy dołączyć oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunkówudziału w postępowaniu, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonejpodpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikamistanowiącymi ofertę. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców(dotyczy również wspólników spółki cywilnej)
oświadczenia, o których mowa w w zdaniupierwszym składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Wykonawcywspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z któregowynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.

Po zmianie: 
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunkówudziału w postępowaniu, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
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opatrzonejpodpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z
plikamistanowiącymi ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców(dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenia, o których mowa w w
zdaniupierwszym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcywspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z któregowynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.

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: 
2021-09-14 10:00

Po zmianie: 
2021-09-20 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-09-14 11:00

Po zmianie: 
2021-09-20 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-10-13

Po zmianie: 
2021-10-19
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