Ogłoszenie nr 2021/BZP 00318396/01 z dnia 2021-12-16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tuliszków, Zadworna,
Ogorzelczyn, Tarnowa- Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO TULISZKÓW
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019527
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Pl. Powstańców Styczniowych 1863r. 1
1.4.2.) Miejscowość: Tuliszków
1.4.3.) Kod pocztowy: 62-740
1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
1.4.7.) Numer telefonu: 63 279 31 16
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tuliszkow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuliszkow.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 00318396/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-16 11:40

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00289207/01
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 udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy PZP, dotyczące:
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1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku
udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku
udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na wartość co najmniej 1 000 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej:
- 2 roboty budowlane, polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-tłocznym z tłoczniami i/lub przepompowniami ścieków, o wartości nie mniejszej niż
2 000 000,00 zł brutto każda.
Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę budowlaną rozumie wykonanie robót
budowlanych w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
b) Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem
osób posiadających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenia i wykształcenie
niezbędne do wykonania zamówienia składającym się co najmniej z:
- min. 1 osoba posiadająca uprawnienie do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
- min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
- min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca ważne uprawnienia budowalne w specjalności
konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń,
Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy PZP, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku
udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
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to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku
udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na wartość co najmniej 1 000 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej:
- 2 roboty budowlane, polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie sieci kanalizacji
sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym z tłoczniami i/lub przepompowniami ścieków, o
wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każda.
Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę budowlaną rozumie wykonanie robót
budowlanych w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
b) Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem
osób posiadających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenia i wykształcenie
niezbędne do wykonania zamówienia składającym się co najmniej z:
- min. 1 osoba posiadająca uprawnienie do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
- min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
- min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca ważne uprawnienia budowalne w specjalności
konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń,
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:
2021-12-20 09:30
Po zmianie:
2021-12-22 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Miejsce składania ofert
Przed zmianą:
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. do godziny 9:30 dokonując
przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
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oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Po zmianie:
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 grudnia 2021 r. do godziny 9:30 dokonując
przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-12-20 10:00
Po zmianie:
2021-12-22 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2022-01-18
Po zmianie:
2022-01-20
podpisany przez
Krzysztof Roman; Elektronicznie
Krzysztof Roman; Burmistrz
Burmistrz Gminy i Gminy i Miasta Tuliszków
Data: 2021.12.16 11:46:27
Miasta Tuliszków +01'00'
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