
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa dróg na Osiedlu Lębork Wschód

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Lębork

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979737

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Armii Krajowej 14

1.4.2.) Miejscowość: Lębork

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.4.7.) Numer telefonu: 059 8637 753

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@um.lebork.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lebork.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 00049078/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-07 14:19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00033455/01

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 (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą: 
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA:
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1. ulicę Graniczną według projektu pt. ”Budowa dróg na osiedlu Lębork – Wschód w Lęborku” , w
zakresie:
1.1. jezdni i chodników od km 0+500 do km 0+630,
1.2. jezdni i chodników od km 0+660 do 0+785,
1.3. ciągu pieszo-jezdnego od km 0+017 do km 0+624,
1.4. ciągu pieszo-jezdnego od km 0+014 do km 0+096,
1.5. chodników od km 0+025 do km 0+500,
1.6. zjazd w kierunku dz. nr 463/2.
2. Budowa kanalizacji deszczowej według projektu pt. „Budowa systemu sieci wodociągowej
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb obsługi Osiedla Lębork – Wschód w
Lęborku”, w zakresie:
2.1. sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami deszczowymi:
2.1.1. od istniejącej studni Sd11 do d31,
2.1.2. od istniejącej studni d49 do d52,
2.1.3. od projektowanej studni d38 do d36,
2.1.4. od projektowanej studni d33 do d32,
2.2. Zbiorników rozsączających wody deszczowej Zb4 i Zb 5.
3. Budowa oświetlenia ulicznego według dokumentacji projektowej pt. „Budowa oświetlenia
ulicznego dla terenu osiedla Lębork – Wschód w Lęborku” w zakresie:
3.1. Linii kablowych:
3.1.1. Od istniejącego słupa oświetleniowego nr 29.2. do istniejącego nr 48.2,
3.1.2. Od istniejącego słupa oświetleniowego nr 27.2.1.2 do projektowanego słupa
oświetleniowego nr 39.2,
3.2. Słupów oświetleniowych o numerach od 30.2 do 47.2 oraz słup oświetleniowy nr 27.3.1.2.
Słupy wykonać zgodnie z projektem natomiast oprawy dobrać odpowiednio do wysokości i typów
słupów jako oprawy typu LED. Słupy i oprawy mają mieć kolor czarny (RAL 9005)

Po zmianie: 
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA:
1. ulicę Graniczną według projektu pt. ”Budowa dróg na osiedlu Lębork – Wschód w Lęborku” , w
zakresie:
1.1. jezdni i chodników od km 0+500 do km 0+630,
1.2. jezdni i chodników od km 0+660 do 0+785,
1.3. ciągu pieszo-jezdnego od km 0+017 do km 0+624,
1.4. ciągu pieszo-jezdnego od km 0+014 do km 0+096,
1.5. chodników od km 0+025 do km 0+500,
1.6. zjazd w kierunku dz. nr 463/2.
2. Budowa kanalizacji deszczowej według projektu pt. „Budowa systemu sieci wodociągowej
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb obsługi Osiedla Lębork – Wschód w
Lęborku”, w zakresie:
2.1. sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami deszczowymi:
2.1.1. od istniejącej studni Sd11 do d31,
2.1.2. od istniejącej studni d49 do d52,
2.1.3. od projektowanej studni d38 do d36,
2.1.4. od projektowanej studni d33 do d32,
2.1.5. od projektowanej studni d34 do d35
2.2. Zbiorników rozsączających wody deszczowej Zb4 i Zb 5.
3. Budowa oświetlenia ulicznego według dokumentacji projektowej pt. „Budowa oświetlenia
ulicznego dla terenu osiedla Lębork – Wschód w Lęborku” w zakresie:
3.1. Linii kablowych:
3.1.1. Od istniejącego słupa oświetleniowego nr 29.2. do istniejącego nr 48.2,
3.1.2. Od istniejącego słupa oświetleniowego nr 27.2.1.2 do projektowanego słupa
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oświetleniowego nr 39.2,
3.2. Słupów oświetleniowych o numerach od 30.2 do 47.2 oraz słup oświetleniowy nr 27.3.1.2.
Słupy wykonać zgodnie z projektem natomiast oprawy dobrać odpowiednio do wysokości i typów
słupów jako oprawy typu LED. Słupy i oprawy mają mieć kolor czarny (RAL 9005)

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: 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium odrębnie dla każdej
części w wysokości: 
1.1. Dla części I zamówienia – 40.000,00 zł
1.2. Dla części II zamówienia – 10.000,00 zł 
1.3. Dla części III zamówienia – 20.000,00 zł 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, tj. do dnia 11.03.2022 r.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2.1. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki SA 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508 z
odpowiednim dopiskiem: 
„Budowa dróg na Osiedlu Lębork Wschód” – CZĘŚĆ I
„Budowa dróg na Osiedlu Lębork Wschód” – CZĘŚĆ II
„Budowa dróg na Osiedlu Lębork Wschód” – CZĘŚĆ III
2.2. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
2.3. W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim
wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego
najpóźniej w dniu 10.02.2022r. do godziny 945, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty
wadium nie został spełniony.
3. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w oryginale gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z
żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
4.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 57 , innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejsze.
4.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
4.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
5. Zamawiający zwróci wadium na zasadach opisanych w SWZ w dziale IX pkt. 5.
6. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt. 5.2. powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z
Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
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z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w
sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania
ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust.2 pkt.3.

Po zmianie: 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium odrębnie dla każdej
części w wysokości: 
1.1. Dla części I zamówienia – 40.000,00 zł
1.2. Dla części II zamówienia – 10.000,00 zł 
1.3. Dla części III zamówienia – 20.000,00 zł 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, tj. do dnia 15.03.2022 r.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2.1. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki SA 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508 z
odpowiednim dopiskiem: 
„Budowa dróg na Osiedlu Lębork Wschód” – CZĘŚĆ I
„Budowa dróg na Osiedlu Lębork Wschód” – CZĘŚĆ II
„Budowa dróg na Osiedlu Lębork Wschód” – CZĘŚĆ III
2.2. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
2.3. W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim
wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego
najpóźniej w dniu 14.02.2022r. do godziny 945, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty
wadium nie został spełniony.
3. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w oryginale gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z
żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
4.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 57 , innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejsze.
4.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
4.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
5. Zamawiający zwróci wadium na zasadach opisanych w SWZ w dziale IX pkt. 5.
6. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt. 5.2. powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z
Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
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bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w
sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania
ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust.2 pkt.3.

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: 
2022-02-10 09:45

Po zmianie: 
2022-02-14 09:45

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

Przed zmianą: 
2022-02-10 10:00

Po zmianie: 
2022-02-14 10:00
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