
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poziomkowej 6 w Sierpcu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Spółka z o. o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 147085519

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Romualda Traugutta 33

1.4.2.) Miejscowość: Sierpc

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-200

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: m.pytelewska@zgkim.sierpc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgkimsierpc.zakladkomunalny.com/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe
osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00150461/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-10 10:10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00133318/01

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: 
1) Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w
sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej:

– 2 roboty budowlane, które dotyczyły lub swoim zakresem obejmowały kompleksowym wykonaniu budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m 2 dla których Wykonawca (co najmniej na
jednym budynku) uzyskał w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie.

2) Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w
czasie ich wydania (jeżeli dotyczy), w poniżej wskazanej specjalności:

a) 1 osoba - pełniąca funkcję Kierownika budowy,
 posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, odpowiadające
wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane,
 posiadająca min. 10 letnie doświadczenie jako kierownik budowy przy co najmniej dwóch zrealizowanych inwestycjach
(zakończonych do dnia otwarcia ofert) polegających na budowie 2 budynków mieszkalnych, przeznaczonych dla więcej niż
dwóch rodzin o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m2 każdy.
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b) 1 osoba – pełniąca funkcję Kierownika robót sanitarnych,
– posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych oraz gazowych,

c) 1 osoba,
– posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Po zmianie: 
1) Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w
sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej:

– 1 robotę budowlaną, która dotyczyła lub swoim zakresem obejmowała kompleksowe wykonanie budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m 2, dla których Wykonawca uzyskał w
imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie.

2) Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w
czasie ich wydania (jeżeli dotyczy), w poniżej wskazanej specjalności:

a) 1 osoba - pełniąca funkcję Kierownika budowy,
 posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, odpowiadające
wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane,
 posiadająca min. 10 letnie doświadczenie jako kierownik budowy przy co najmniej dwóch zrealizowanych inwestycjach
(zakończonych do dnia otwarcia ofert) polegających na budowie 2 budynków mieszkalnych, przeznaczonych dla więcej niż
dwóch rodzin o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 900 m2 każdy.

b) 1 osoba – pełniąca funkcję Kierownika robót sanitarnych,
– posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych oraz gazowych,

c) 1 osoba,
– posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

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: 
2022-05-13 12:00

Po zmianie: 
2022-05-18 12:00

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

Przed zmianą: 
2022-05-13 12:15

Po zmianie: 
2022-05-18 12:15
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