
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie remontu sanitariatów wraz z wymianą poziomów podposadzkowych w budynku 353

na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190064136

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Inżyniera Jana Śmidowicza, 69

1.4.2.) Miejscowość: Gdynia

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-127

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 261262537

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@amw.gdynia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.gdynia.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00041893/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-28 07:52

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00033894/01

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:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
Wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie (załącznik nr 8).Wykaz
osób (załącznik nr 9).Polisę OC.Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
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ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww.
dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji,
nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców,
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik -
sporządzone według wzoru (załącznik nr 6).Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby- sporządzony według wzoru (załącznik nr 7).b) Oświadczenia o dysponowaniu osobami
(załącznik nr 10 - 12).

Po zmianie: 
Wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie (załącznik nr 8).Wykaz
osób (załącznik nr 9).Polisę OC.Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww.
dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji,
nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców,
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik -
sporządzone według wzoru (załącznik nr 6).Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby- sporządzony według wzoru (załącznik nr 7).b) Oświadczenia o dysponowaniu osobami
(załącznik nr 10 - 12),Oświadczenia o dysponowaniu osobami (załącznik nr 14).
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