
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
I etap przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie

1.2.) Oddział zamawiającego: ZGK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271045

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Warecka 22

1.4.2.) Miejscowość: Konstancin-Jeziorna

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-510

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgk-konstancin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk-konstancin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00025389/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-30 16:39

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00020806/01

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: 
W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 450 000,00 zł.W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:a) w zakresie
doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
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że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dwie roboty budowlane polegające na
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej metodą reliningu z odtworzeniem utwardzonej
nawierzchni drogowej. Wartość każdej z powyższych robót nie może być mniejsza niż 450
000,00 zł brutto, zaś roboty powinny być zakończone i odebrane.b) w zakresie osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w
wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia,
doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia tj. minimum jedną
osobą, która będzie:Kierownikiem budowy posiadającym wykształcenie wyższe techniczne oraz
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, bez ograniczeń, do kierowania robotami
budowlanymi, których zakres obejmuje co najmniej sieci i urządzenia wodociągowe i
kanalizacyjne lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa obowiązujących w
innych krajach. Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy musi legitymować się
doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającym
na kierowaniu co najmniej dwoma robotami, których zakres obejmował budowę sieci
wodociągowych lub sieci kanalizacyjnych, lub łącznie w jednym zadaniu sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej, o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 450 000 zł brutto.

Po zmianie: 
W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 450 000,00 zł.W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:a) w zakresie
doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dwie roboty budowlane polegające na
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej metodą reliningu z odtworzeniem utwardzonej
nawierzchni drogowej. Wartość każdej z powyższych robót nie może być mniejsza niż 450
000,00 zł brutto, zaś roboty powinny być zakończone i odebrane.b) w zakresie osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w
wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia,
doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia tj. minimum jedną
osobą, która będzie:Kierownikiem budowy posiadającym wykształcenie wyższe techniczne oraz
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, bez ograniczeń, do kierowania robotami
budowlanymi, których zakres obejmuje co najmniej sieci i urządzenia wodociągowe i
kanalizacyjne lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa obowiązujących w
innych krajach. Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy musi legitymować się
doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającym
na kierowaniu co najmniej dwoma robotami, których zakres obejmował budowę, rozbudowę lub
przebudowę (w tym także renowację lub modernizację) sieci wodociągowych lub sieci
kanalizacyjnych, lub łącznie w jednym zadaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, o wartości
każdej z robót nie mniejszej niż 450 000 zł brutto.

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: 
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Przed zmianą: 
2021-04-06 10:00

Po zmianie: 
2021-04-08 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-04-06 11:00

Po zmianie: 
2021-04-08 11:00
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