
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Miński

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581788

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: T. Kościuszki 3

1.4.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.7.) Numer telefonu: + (48) 25 759 87 58

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatminski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatminski.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: 2022/BZP 00244831/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-07 20:33

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00228774/01

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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości:
Zadanie I - co najmniej 4.000.000,00 PLN
Zadanie II - co najmniej 2.500.000,00 PLN
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia:
Zadanie I - 7.000.000,00 PLN
Zadanie II - 2.000.000,00 PLN

1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
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1.4.1. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
Zadanie I - co najmniej jedną robotę budowlaną , która polegała na budowie obiektu użyteczności publicznej o kubaturze nie
mniejszej niż: 10.000,00 m3.
Zadanie II - co najmniej jedną robotę budowlaną1, która polegała na budowie obiektu użyteczności publicznej o kubaturze
nie mniejszej niż: 3.000,00 m3.

1.4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie
wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: 
Zadanie I : wymienione poniżej osoby, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za realizację
zadania:
− co najmniej 1 osoba do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej – jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz.
1333 z zm.) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz.
1117),
− co najmniej 1 osoba do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej – jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1333 z zm.) i aktualne
zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1117);
− co najmniej 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej – jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wymagane przepisami ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1333 z zm ) i aktualne zaświadczenie o przynależności do
Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1117).

Zadanie II : wymienione poniżej osoby, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za
realizację zadania:
− co najmniej 1 osoba do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej – jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz.
1333 z zm.) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz.
1117),
− co najmniej 1 osoba do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej – jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1333 z zm.) i aktualne
zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1117);
− co najmniej 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej – jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wymagane przepisami ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1333 z zm ) i aktualne zaświadczenie o przynależności do
Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1117).

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości:
Zadanie I - co najmniej 4.000.000,00 PLN
Zadanie II - co najmniej 2.500.000,00 PLN
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia:
Zadanie I - 2.000.000,00 PLN
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Zadanie II - 2.000.000,00 PLN

1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1.4.1. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
Zadanie I - co najmniej jedną robotę budowlaną , która polegała na budowie obiektu użyteczności publicznej o kubaturze nie
mniejszej niż: 10.000,00 m3.
Zadanie II - co najmniej jedną robotę budowlaną1, która polegała na budowie obiektu użyteczności publicznej o kubaturze
nie mniejszej niż: 3.000,00 m3.

1.4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie
wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: 
Zadanie I : wymienione poniżej osoby, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za realizację
zadania:
− co najmniej 1 osoba do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej – jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz.
1333 z zm.) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz.
1117),
− co najmniej 1 osoba do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej – jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1333 z zm.) i aktualne
zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1117);
− co najmniej 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej – jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wymagane przepisami ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1333 z zm ) i aktualne zaświadczenie o przynależności do
Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1117).

Zadanie II : wymienione poniżej osoby, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za
realizację zadania:
− co najmniej 1 osoba do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej – jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz.
1333 z zm.) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz.
1117),
− co najmniej 1 osoba do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej – jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1333 z zm.) i aktualne
zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1117);
− co najmniej 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej – jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wymagane przepisami ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1333 z zm ) i aktualne zaświadczenie o przynależności do
Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1117).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
Zadanie I - co najmniej 4.000.000,00 PLN
Zadanie II - co najmniej 2.500.000,00 PLN
b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności
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związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
Zadanie I – suma gwarancyjna : 7.000.000,00 PLN
Zadanie II – suma gwarancyjna: 2.000.000,00 PLN
c) wykazu robót budowlanych (Zadanie I/ Zadanie II ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
terminem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem
Nr 7 do
SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie
dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4.1 SWZ,
d) wykazu osób (Zadanie I/Zadanie II), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego
zgodnie z
Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. 2 SWZ.

Po zmianie: 
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
Zadanie I - co najmniej 4.000.000,00 PLN
Zadanie II - co najmniej 2.500.000,00 PLN
b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
Zadanie I – suma gwarancyjna : 2.000.000,00 PLN
Zadanie II – suma gwarancyjna: 2.000.000,00 PLN
c) wykazu robót budowlanych (Zadanie I/ Zadanie II ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
terminem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem
Nr 7 do
SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie
dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4.1 SWZ,
d) wykazu osób (Zadanie I/Zadanie II), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego
zgodnie z
Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. 2 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: 
2022-07-13 10:00
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Po zmianie: 
2022-07-14 10:00

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

Przed zmianą: 
2022-07-13 10:05

Po zmianie: 
2022-07-14 10:05

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

Przed zmianą: 
2022-08-11

Po zmianie: 
2022-08-12

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00244831/01 z dnia 2022-07-07
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