
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa boiska przy ZSP w Kurnosie Drugim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bełchatów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648215

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kościuszki 13

1.4.2.) Miejscowość: Bełchatów

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-400

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ugbelchatow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugbelchatow.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 00074536/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-07 15:02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00062744/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą: 
3

Po zmianie: 
3
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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: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczące Wykonawcy:
Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie,
modernizacji boiska
o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (Wykonawca nie
może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości
porównywalnej)
b) dotyczące osób:
Dysponowania osobami, które będą pełnić funkcję:
- kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia funkcji
kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej w odniesieniu do robót drogowych bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do
pełnienia funkcji w odpowiednim odniesieniu oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do
właściwej ISZ— należącym do właściwej izby samorządu zawodowego;
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia. 
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 ppkt 4) lit. a) musi być spełniony w całości min. przez
jednego z Wykonawców,
warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 ppkt 4) lit. b) może być spełniony łącznie przez
Wykonawców.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane
wykonają poszczególni Wykonawcy składane będzie w formularzu oferty, stanowiącego
załącznik nr 2 do SWZ

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
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zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczące Wykonawcy:
Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie,
modernizacji boiska
o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (Wykonawca nie
może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości
porównywalnej)
b) dotyczące osób:
Dysponowania osobami, które będą pełnić funkcję:
- kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia funkcji
kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej w odniesieniu do robót drogowych bez
ograniczeń lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji w odpowiednim
odniesieniu oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej ISZ— należącym do
właściwej izby samorządu zawodowego;

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia. 
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 ppkt 4) lit. a) musi być spełniony w całości min. przez
jednego z Wykonawców,
warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 ppkt 4) lit. b) może być spełniony łącznie przez
Wykonawców.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane
wykonają poszczególni Wykonawcy składane będzie w formularzu oferty, stanowiącego
załącznik nr 2 do SWZ

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: 
2021-06-08 08:30
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Po zmianie: 
2021-06-11 08:30

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

Przed zmianą: 
2021-06-08 09:30

Po zmianie: 
2021-06-11 09:30
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