Ogłoszenie nr 2022/BZP 00300551/01 z dnia 2022-08-10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach - II etap oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy
Szerzyny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szerzyny
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661211
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Szerzyny 521
1.4.2.) Miejscowość: Szerzyny
1.4.3.) Kod pocztowy: 38-246
1.4.4.) Województwo: małopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski
1.4.7.) Numer telefonu: 6517300
1.4.8.) Numer faksu: 6517901
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: u.duda@szerzyny.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szerzyny.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 00300551/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-10 13:45

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00287882/01
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:
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej jak: 1.000.000,00 złotych (jeden milion złotych)
w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 1; 500.000,- złotych (pięćset tysięcy złotych) w przypadku złożenia oferty na
zadanie nr 2., w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 3 zamawiający nie stawia warunku.
Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku odrębnie dla każdej części, na którą składa ofertę.
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto co
najmniej 1.500.000,- zł, polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego w przypadku składania
oferty na zadanie nr 1; zaś w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 należy wykazać wykonanie co najmniej dwóch
robót budowlanych polegających na wykonaniu lub remoncie lub moderniizacji instalacji elektrycznej w obiektach
kubaturowych. Dla zadania nr 3 zamawiający nie określa warunku.
Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku odrębnie dla każdej części, na którą składa ofertę.
Po zmianie:
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej jak: 1.000.000,00 złotych (jeden milion złotych)
w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 1; 500.000,- złotych (pięćset tysięcy złotych) w przypadku złożenia oferty na
zadanie nr 2., w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 3 zamawiający nie stawia warunku.
Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku odrębnie dla każdej części, na którą składa ofertę.
Zdolność techniczna lub zawodowa: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto co
najmniej 1.500.000,- zł, polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego w przypadku składania
oferty na zadanie nr 1; zaś w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 należy wykazać wykonanie co najmniej dwóch
robót budowlanych o wartości co najmniej 500.000,- zł brutto każda, polegających na wykonaniu lub remoncie lub
modernizacji instalacji elektrycznej w obiektach kubaturowych.
Dla zadania nr 3 zamawiający nie określa warunku.
Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku odrębnie dla każdej części, na którą składa ofertę.
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