
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rąbiń”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzywiń

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050570

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Krzywiń

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-010

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.7.) Numer telefonu: 655170525

1.4.8.) Numer faksu: 655170676

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzywin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzywin.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 00019394/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-18 10:56

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00015095/01

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: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
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zdolności technicznej lub zawodowej:Dla I części zamówienia:a) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał należycie co najmniej 2 świadczenia polegające na budowie lub przebudowie
drogi o długości minimum 100 mb lub budowę parkingów lub placów manewrowych o
powierzchni minimum 500 m2 o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przy czym w ramach
ww. robót budowlanych wykonana została nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.Dla II
części zamówienia:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2
świadczenia polegające na budowie lub przebudowie drogi o długości minimum 500 mb lub
budowę parkingów lub placów manewrowych o powierzchni minimum 2500 m2 o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej, przy czym w ramach ww. robót budowlanych wykonana została
nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.Dla obu części zamówienia:b) dysponuje
osobą/osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa. (przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
wymagana będzie na dzień podpisania umowy).

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:Dla I części zamówienia:a) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał należycie co najmniej 2 świadczenia polegające na budowie lub przebudowie
drogi o długości minimum 100 mb lub budowę parkingów lub placów manewrowych o
powierzchni minimum 500 m2 o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przy czym w ramach
ww. robót budowlanych wykonana została nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.Dla II
części zamówienia:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2
świadczenia polegające na budowie lub przebudowie drogi o długości minimum 500 mb lub
budowę parkingów lub placów manewrowych o powierzchni minimum 2500 m2 o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej, przy czym w ramach ww. robót budowlanych wykonana została
nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.Dla obu części zamówienia:b) dysponuje
osobą/osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa. (przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa wymagana
będzie na dzień podpisania umowy).

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: 
2021-03-26 09:00

Po zmianie: 
2021-03-31 09:00

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

Przed zmianą: 
2021-03-26 09:05
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Po zmianie: 
2021-03-31 09:05

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

Przed zmianą: 
2021-04-23

Po zmianie: 
2021-04-30
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