
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Radgoszcz, ul. Wesoła

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADGOSZCZ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660789

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: PL. ŚW. KAZIMIERZA 7-8

1.4.2.) Miejscowość: Radgoszcz

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-207

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: 146414139

1.4.8.) Numer faksu: 146414661

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@radgoszcz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radgoszcz.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 00252287/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-13 10:24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00240369/01

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: 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli (wykonawca) posiada odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 100 000,00 złotych.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca spełnia łącznie następujące wymagania:
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a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie podobne
zamówienia, tj. min. 2 roboty budowlane w zakresie
• budowy lub rozbudowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej)
- o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 500.000 zł brutto każda z nich.

b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego na stanowisku kierownika budowy (robót)
posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi jak w przedmiocie zamówienia, tj.:
• instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych,
• instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

Po zmianie: 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli (wykonawca) posiada odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 100 000,00 złotych.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca spełnia łącznie następujące wymagania:

a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie podobne
zamówienia, tj. min. jedną robotę budowlaną w zakresie
• budowy lub rozbudowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej)
- o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 500.000 zł brutto.

b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego na stanowisku kierownika budowy (robót)
posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi jak w przedmiocie zamówienia, tj.:
• instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych,
• instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
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