Ogłoszenie nr 2022/BZP 00136499/01 z dnia 2022-04-27

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa zbiornika retencyjnego w obrębie Drozdy, gm. Tarczyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA TARCZYN
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015891250
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Juliana Stępkowskiego 17
1.4.2.) Miejscowość: Tarczyn
1.4.3.) Kod pocztowy: 05-555
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.4.7.) Numer telefonu: 22 715 79 48
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.tarczyn.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 00136499/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-27 09:38

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00128073/01
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:
1) warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
2) warunek posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
nie dotyczy
3) warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał środki finansowej lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 6 000 000
zł.
4) warunek zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca ma wykazać się należytym wykonaniem zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończonych (w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 robót z których każda:
 była wykonywana na podstawie odrębnej umowy,
 polegała na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie co najmniej jednego obiektu gospodarki wodnej takiego jak:
jaz, próg, stopień, zapora, śluza, ziemny zbiornik wodny,
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 miała wartość min. 3 000 000 zł brutto.
b) Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej:
 1 osobą, posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub
wodno-melioracyjnej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót, lub inspektora
nadzoru przy budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie co najmniej jednego obiektu gospodarki wodnej takiego jak:
jaz, próg, stopień, zapora, śluza, ziemny zbiornik wodny o wartości inwestycji co najmniej 2 000 000 złotych brutto,
 1 osobą, posiadającą uprawnienia w branży drogowej,
 1 osobą, posiadającą uprawnienia w branży sanitarnej.
UWAGA: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Po zmianie:
1) warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
2) warunek posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
nie dotyczy
3) warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał środki finansowej lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 6 000 000
zł.
4) warunek zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca ma wykazać się należytym wykonaniem zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończonych (w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 robót z których każda:
 była wykonywana na podstawie odrębnej umowy,
 polegała na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie co najmniej jednego obiektu gospodarki wodnej takiego jak:
jaz, próg, stopień, zapora, śluza, ziemny zbiornik wodny, wał przeciwpowodziowy
 miała wartość min. 3 000 000 zł brutto;
lub lub co najmniej 1 roboty, która polegała na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie co najmniej jednego obiektu
gospodarki wodnej takiego jak: jaz, próg, stopień, zapora, śluza, ziemny zbiornik wodny, wał przeciwpowodziowy i miała
wartość min. 6 000 000 zł brutto;
b) Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej:
 1 osobą, posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub
wodno-melioracyjnej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót, lub inspektora
nadzoru przy budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie co najmniej jednego obiektu gospodarki wodnej takiego jak:
jaz, próg, stopień, zapora, śluza, ziemny zbiornik wodny, wał przeciwpowodziowy o wartości inwestycji co najmniej 2 000
000 złotych brutto,
 1 osobą, posiadającą uprawnienia w branży drogowej,
 1 osobą, posiadającą uprawnienia w branży sanitarnej.
UWAGA: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
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:
2022-05-06 10:00
Po zmianie:
2022-05-10 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-05-06 11:00
Po zmianie:
2022-05-10 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
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Przed zmianą:
2022-06-04
Po zmianie:
2022-06-08
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