Ogłoszenie nr 2021/BZP 00062321/01 z dnia 2021-05-24

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych na terenie Zarządu
Zlewni w Stalowej Woli I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Żelazna 59a
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 00-848
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rzeszow@wody.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państowa osoba prawna
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00062321/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-24 10:36

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00057084/01
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:

5.3. Warunki udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
NIE
Po zmianie:
TAK
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
Po zmianie:
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowe.
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:
1) Dla części nr 1,2,5,6,7:
Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót
utrzymaniowych związanych z udrożnieniem koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.
- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane:
2) Dla części nr 3,4:
Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na remoncie lub budowie
lub przebudowie urządzeń wodnych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub
zbiorników wodnych, lub polegającego na robotach związanych z umocnieniem skarp cieków
lub potoków.
- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane:
Wykazywane w ppkt 1 i 2 zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie
- kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.
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