
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa budynku sali gimnastycznej przy publicznej szkole podstawowej w Naroku wraz z

szatnią

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dąbrowa

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413047

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ks. prof. Józefa Sztonyka 56

1.4.2.) Miejscowość: Dąbrowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 49-120

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gminadabrowa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadabrowa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00009867/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-10 14:10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00334657/02

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. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 pzp mogą
ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu, w następującym zakresie:
4) Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli:
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 Wykonawca wykaże się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył: co najmniej dwie roboty budowlane w przedmiotowym zakresie o wartości robót co
najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda (słownie: dwa miliony złotych 00/100). W przypadku
wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że
łącznie spełniają powyższy warunek.
 Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
które spełniają następujące warunki: 
o kierownik budowy– posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
o specjalności ogólnobudowlanej.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 pzp mogą
ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu, w następującym zakresie:
4) Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli:
 Wykonawca wykaże się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sali gimnastycznej o
wartości robót co najmniej 3.000.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100). W
przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą
wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
 Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
które spełniają następujące warunki: 
o kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o
specjalności ogólnobudowlanej
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