
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa przedszkola miejskiego oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urządzeniami

technicznymi przy ul. Piaskowej w Łomiankach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomianki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1181768394

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Warszawska 115

1.4.2.) Miejscowość: Łomianki

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-092

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 22 888 98 43

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@poczta.lomianki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-
publiczne/lista-postepowan-2021

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 00035873/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-19 16:01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00022775/01

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: 
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej
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lub finansowej:a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże roczny przychód w obszarze
objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres – jest nie mniejszy niż 3 000 000,00 PLN.4)
zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał
należycie dwie roboty budowlane polegające na: budowie budynku użyteczności publicznej o
powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1200 m2 o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto
(pięć milionów złotych 00/100) w przypadku każdej z tych robót, wykonane w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie.b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji
zamówienia będzie dysponował:- 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającego
uprawnieniaw specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i należąca do właściwej
Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów
obowiązujących w innych państwach). Kierownik budowy musi posiadać co najmniej 5 letnie
doświadczenie jako kierownik budowy na co najmniej dwóch budynkach użyteczności publicznej
do momentu odbioru końcowego wraz zagospodarowaniem terenu zakwalifikowanych do PKOB
pod symbolem 1263 o powierzchni użytkowej minimum 1200 m2 każdy (jeden tysiąc dwieście
metrów).- 1 osobą pełniącą funkcję kierownika branży sanitarnej posiadającą uprawnienia w
specjalności sanitarnej bez ograniczeń i należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
(lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych
państwach). Kierownik robót sanitarnych musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na
co najmniej dwóch budynkach do momentu odbioru końcowego w zakresie instalacji wod – kan,
centralnego ogrzewania, wentylacji o powierzchni użytkowej minimum 1200 m2 każdy (jeden
tysiąc dwieście metrów).- 1 osobą pełniącą funkcję kierownika branży elektrycznej posiadającą
uprawnienia w specjalności elektrycznej bez ograniczeń i należąca do właściwej Izby
Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów
obowiązujących w innych państwach). Kierownik robót elektrycznych musi posiadać co najmniej
3 letnie doświadczenie na co najmniej 2 dwóch budynkach do momentu odbioru końcowego w
zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych o powierzchni użytkowej minimum 1200 m2
każdy (jeden tysiąc dwieście metrów).

Po zmianie: 
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej
lub finansowej:a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże roczny przychód w obszarze
objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres – jest nie mniejszy niż 3 000 000,00 PLN.4)
zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał
należycie dwie roboty budowlane polegające na: budowie budynku użyteczności publicznej o
powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1200 m2 o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto
(pięć milionów złotych 00/100) w przypadku każdej z tych robót, wykonane w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie.b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji
zamówienia będzie dysponował:- 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającego
uprawnieniaw specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i należąca do właściwej
Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów
obowiązujących w innych państwach). Kierownik budowy musi posiadać co najmniej 5 letnie
doświadczenie jako kierownik budowy na co najmniej dwóch budynkach użyteczności publicznej
do momentu odbioru końcowego wraz zagospodarowaniem terenu zakwalifikowanych do PKOB
pod symbolem 1263 o powierzchni użytkowej minimum 1200 m2 każdy (jeden tysiąc dwieście
metrów).- 1 osobą pełniącą funkcję kierownika branży sanitarnej posiadającą uprawnienia w
specjalności sanitarnej bez ograniczeń i należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
(lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych
państwach). Kierownik robót sanitarnych musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na
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co najmniej dwóch budynkach do momentu odbioru końcowego w zakresie instalacji wod – kan,
centralnego ogrzewania, wentylacji o powierzchni użytkowej minimum 1200 m2 każdy (jeden
tysiąc dwieście metrów).- 1 osobą pełniącą funkcję kierownika branży elektrycznej posiadającą
uprawnienia w specjalności elektrycznej bez ograniczeń i należąca do właściwej Izby
Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów
obowiązujących w innych państwach). Kierownik robót elektrycznych musi posiadać co najmniej
3 letnie doświadczenie na co najmniej 2 dwóch budynkach do momentu odbioru końcowego w
zakresie instalacji elektrycznych o powierzchni użytkowej minimum 1200 m2 każdy (jeden tysiąc
dwieście metrów).- 1 osobą pełniącą funkcję kierownika branży teletechnicznej posiadającą
uprawnienia w specjalności teletechnicznej bez ograniczeń i należąca do właściwej Izby
Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów
obowiązujących w innych państwach). Kierownik robót teletechnicznych musi posiadać co
najmniej 3 letnie doświadczenie na co najmniej 2 dwóch budynkach do momentu odbioru
końcowego w zakresie instalacji teletechnicznych o powierzchni użytkowej minimum 1200 m2
każdy (jeden tysiąc dwieście metrów).

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: 
2021-04-22 10:00

Po zmianie: 
2021-04-30 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-04-22 10:30

Po zmianie: 
2021-04-30 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-05-21

Po zmianie: 
2021-05-29
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