
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja krytej pływalni przy ul. Koszarowej 8 we Wrześni w zakresie termomodernizacji

pokrycia dachowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632331638

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 38

1.4.2.) Miejscowość: Września

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-300

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.7.) Numer telefonu: (61) 436 23 59

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@puk.wrzesnia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://puk.wrzesnia.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00118804/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-19 10:33

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00107901/01

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: 
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Przed zmianą: 
zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał
termomodernizację lub remont lub przebudowę lub budowę dachu o pokryciu z dachówki o
łącznej wartości nie mniejszej niż 800.000 złotych brutto, w tym jedno zamówienie o wartości nie
mniejszej niż 300 tys zł brutto oraz jedno zamówienie realizowane było na obiekcie objętym
ochrona konserwatorską

Po zmianie: 
zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał
termomodernizację lub remont lub przebudowę lub budowę dachu o pokryciu z dachówki o
łącznej wartości nie mniejszej niż 500.000 złotych brutto, w tym jedno zamówienie o wartości nie
mniejszej niż 100 tys. zł brutto

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00118804/01 z dnia 2021-07-19

2021-07-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
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