
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa obiektu sportowego w ZSCKR w Widzewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MJR.
PIL. WŁADYSŁAWA SZCZEŚNIEWSKIEGO W WIDZEWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100461407

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Szkolna 12

1.4.2.) Miejscowość: Ksawerów

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-054

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 0422158033

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bdabrowka@zsckr.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsr-widzew.prv.pl

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00040183/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-26 11:09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00023071/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

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. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji
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deszczowej i drenażu odwadniającego boisko sportowe, z czego jedna o wartości co najmniej
400.000,00 zł netto, oraz dwóch robót ziemnych związanych z wykonywaniem boiska
sportowego lub podbudowy pod jezdnie i chodniki o powierzchni terenu nie mniejszej niż
5000,00 m2 .W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie
niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP
na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż
PLN).UWAGA:W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”2. Dysponowanie
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, tj.: osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz osobą,
która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnej.

Po zmianie: 
1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, remoncie kanalizacji
deszczowej i drenażu odwadniającego boisko sportowe, o wartości (tej roboty) co najmniej
200.000,00 zł netto i jednej roboty ziemnej związanej z wykonywaniem podbudowy pod jezdnie i
chodniki o powierzchni terenu nie mniejszej niż 4000,00 m2 .W przypadku robót, których
wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej
waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w
przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).UWAGA:W związku z art.
118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.”2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: osobą, która będzie pełnić
funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót,
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci kanalizacyjnej.

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: 
2021-04-30 11:00

Po zmianie: 
2021-04-30 12:00

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

Przed zmianą: 
2021-04-30 12:00
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Po zmianie: 
2021-04-30 13:00
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