
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„ Budowa odcinka sieci wodociągowej DN 160 mm i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200

mm w ul. Fiołkowej dz. Nr 733/8, 745/27 w Polkowicach.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390558659

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dąbrowskiego 2

1.4.2.) Miejscowość: Polkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: +48768462911

1.4.8.) Numer faksu: +48768462960

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pgm@pgm-polkowice.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm-polkowice.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00043550/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-29 13:13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00042048/01

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: 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże,
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że w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należyte dwie roboty
budowlane zbliżone do przedmiotu niniejszego zamówienia o charakterze budowy, przebudowy
lub wymiany sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o łącznej wartości min 200.000 złotych b)
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże możliwość dysponowania jedną osobą, skierowaną
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia budowlane
określone przepisami prawa budowlanego upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń z branży
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże,
że w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należyte dwie roboty
budowlane zbliżone do przedmiotu niniejszego zamówienia o charakterze budowy, przebudowy
lub wymiany sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o łącznej wartości min 200.000 złotych b)
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże możliwość dysponowania jedną osobą, skierowaną
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia budowlane
określone przepisami prawa budowlanego upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń z branży
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą: 
1.odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. pełnomocnictwo lub
inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego
imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z
dokumentów, o których mowa w pkt. 1.

Po zmianie: 
1.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 2.Pełnomocnictwo
lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego
imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z
dokumentów, o których mowa w pkt. 1.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia

Przed zmianą: 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00043550/01 z dnia 2021-04-29

2021-04-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



Po zmianie: 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty zgodnie z zapisami rozdziału X ust. A pkt. 3 niniejszej SWZ. 2. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o
których mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie o którym mowa w rozdziale X ust. A pkt. 4 niniejszej SWZ, z którego wynika,
które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117
ust. 4 ustawy Pzp.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej SWZ,
składa każdy z Wykonawców.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają z
zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. „W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane” – co winno mieć
odzwierciedlenie w oświadczeniu składanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
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