Ogłoszenie nr 2022/BZP 00054187/01 z dnia 2022-02-11

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa boisk: piłkarskiego, wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Szkole
Podstawowej w Głowience

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejsce Piastowe
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440583
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Dukielska 14
1.4.2.) Miejscowość: Miejsce Piastowe
1.4.3.) Kod pocztowy: 38-430
1.4.4.) Województwo: podkarpackie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@miejscepiastowe.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.miejscepiastowe.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wykonywanie zadań własnych gminy
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00054187/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-11 09:04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00034284/02
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:

2022-02-11 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00054187/01 z dnia 2022-02-11

zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończył: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na
budowie/rozbudowie/przebudowie boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz
boiska wielofunkcyjnegoo nawierzchni poliuretanowej, na kwotę 300 000 zł brutto każde,
b) do realizacji zamówienia publicznego skieruje osoby posiadające uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności:
konstrukcyjno-budowlanej - kierownik budowy posiadający ważne na dzień składania ofert
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Po zmianie:
zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończył: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na
budowie/rozbudowie/przebudowie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na kwotę 300 000 zł
brutto oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na
budowie/rozbudowie/przebudowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, na
kwotę 300 000 zł brutto.
b) do realizacji zamówienia publicznego skieruje osoby posiadające uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności:
konstrukcyjno-budowlanej - kierownik budowy posiadający ważne na dzień składania ofert
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
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:
2022-02-17 09:00
Po zmianie:
2022-02-23 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-02-17 09:30
Po zmianie:
2022-02-23 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:

2022-02-11 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
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2022-03-18
Po zmianie:
2022-03-24

2022-02-11 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

