Ogłoszenie nr 2021/BZP 00023657/01 z dnia 2021-03-26

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont kładki dla pieszych nad rzeką Kamienną, zlokalizowanej przy drodze gminnej 302002T ul. F. Focha w Ostrowcu Świętokrzyskim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009834
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Jana Głogowskiego 3/5
1.4.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
1.4.3.) Kod pocztowy: 27-400
1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 41 2676133
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.ostrowiec.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.ostrowiec.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 00023657/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-26 12:46

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00019249/01
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 nie podlegają wykluczeniu, oraz
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.
ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM. Zamawiający nie
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA
2021-03-26 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00023657/01 z dnia 2021-03-26

OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z
ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.3. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ.Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:1) posiada wiedzę i
doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj: w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty polegające na wykonaniu remontu obiektów
mostowych za kwotę min. 250.000,00 zł brutto każda z nich, potwierdzone referencjami,.2)
dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego tj: kierownikiem robót –
posiadającym uprawnienia w specjalności mostowej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności mostowej.
Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.
ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM. Zamawiający nie
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA
OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z
ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.3. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ.Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:1) posiada wiedzę i
doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj: w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty polegające na wykonaniu remontu, budowie
lub przebudowie obiektów mostowych za kwotę min. 250.000,00 zł brutto każda z nich,
potwierdzone referencjami.”2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia
publicznego tj:kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia w specjalności mostowej bez
ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie
upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej.
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:
2021-04-02 10:00
Po zmianie:
2021-04-07 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-04-02 11:00
Po zmianie:
2021-04-07 11:00
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-05-01
Po zmianie:
2021-05-06
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