Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015455/01 z dnia 2021-03-10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa ul. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzelce Krajeńskie
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966763
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Aleja Wolności 48
1.4.2.) Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
1.4.3.) Kod pocztowy: 66-500
1.4.4.) Województwo: lubuskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 95 763 1130
1.4.8.) Numer faksu: 95 763 32 94
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@strzelce.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelce.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 00015455/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-10 10:20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00011743/01
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:

5.1. Zamawiający przewiduje fakultatywne przesłanki wykluczenia
Przed zmianą:
NIE
Po zmianie:
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TAK
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Fakultatywne podstawy wykluczenia
Przed zmianą:
Po zmianie:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:a) dotyczącej Wykonawcy: Wykonawca musi
wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej 1 jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub budowie
drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna SMA) o powierzchni
wykonanej w ramach jednego zdania nie mniejszej niż 762m2 wraz z kanalizacją deszczową dł.
min.127mb. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej
Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub
podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w
których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 8.2.4) a) IDW, musi
spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.b) dotyczącej Osób 8.3 Wykonawca musi
wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadająca kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia
oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami podając podstawę
dysponowania tą osobą:Lp. Stanowisko Wymagaliczba osób Wymagane uprawnienia i
doświadczenie1. Kierownikbudowy 1 doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi min. 5 lat, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej. Doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną budową drogi o
nawierzchni mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna SMA) o powierzchni wykonanej w ramach
jednego zdania nie mniejszej niż 762m2 wraz z kanalizacją deszczową2. Kierownik robót
sanitarnych 1 wymagane min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w branży sanitarnej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych,
kanalizacyjnych i gazowych,
Po zmianie:
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:a) dotyczącej Wykonawcy: Wykonawca musi
wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej 1 jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie lub budowie
drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna SMA) o powierzchni
wykonanej w ramach jednego zdania nie mniejszej niż 762m2 wraz z kanalizacją deszczową dł.
min.127mb. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej
Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub
podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w
których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 8.2.4) a) IDW, musi
spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.b) dotyczącej Osób 8.3 Wykonawca musi
wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadająca kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia
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oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami podając podstawę
dysponowania tą osobą:Lp. Stanowisko Wymagaliczba osób Wymagane uprawnienia i
doświadczenie1. Kierownikbudowy 1 doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi min. 5 lat, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej. Doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną przebudową lub budową
drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna SMA) o powierzchni wykonanej w
ramach jednego zdania nie mniejszej niż 762m2 wraz z kanalizacją deszczową2. Kierownik
robót sanitarnych 1 wymagane min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w branży sanitarnej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych,
kanalizacyjnych i gazowych,
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
Przed zmianą:
Po zmianie:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
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:
2021-03-18 10:00
Po zmianie:
2021-03-19 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-03-18 10:30
Po zmianie:
2021-03-19 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-04-16
Po zmianie:
2021-04-17
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