Ogłoszenie nr 2021/BZP 00021731/01 z dnia 2021-03-23

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA OZIMEK
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413202
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. ks. Jana Dzierżona 4B
1.4.2.) Miejscowość: Ozimek
1.4.3.) Kod pocztowy: 46-040
1.4.4.) Województwo: opolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 774622862
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugim.ozimek.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.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 00021731/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-23 14:32

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00017864/01
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:
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym;1) Zamawiający nie określa tego warunku.2. uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;1)
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Zamawiający nie określa tego warunku.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;1) Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500.000 zł (słownie: pięćset
tysięcy złotych)4. zdolności technicznej lub zawodowej1) Wykonawca musi wykazać, iż w
okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył), 2 roboty budowlane polegające na
budowie, rozbudowie lub przebudowie, budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 300 m2
obejmujące swym zakresem roboty murarskie, żelbetowe, instalacyjne i dachowe (z
wyłączeniem obiektów magazynowych i produkcyjnych).2) Wykonawca musi wykazać
dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub osobami zdolną\ymi do wykonania
zamówienia, tj.: posiadającą\ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie: tj. Kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w
zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności - konstrukcyjno-budowlanej i
architektonicznej bez ograniczeń, oraz kierownika lub kierowników robót branżowych
odpowiednio w specjalności – instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodno –kanalizacyjnej,
wentylacyjnej, elektrycznej, urządzeń cieplnych – bez ograniczeńlub odpowiadające im ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z
2019 r. poz. 1117)lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub
spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych
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