Ogłoszenie nr 2021/BZP 00102551/01 z dnia 2021-07-02

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych w ramach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach
użyteczności publicznej przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jordanów Śląski
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935030
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Wrocławska 55
1.4.2.) Miejscowość: Jordanów Śląski
1.4.3.) Kod pocztowy: 55-065
1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski
1.4.7.) Numer telefonu: 71 39 11 580
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@jordanowslaski.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jordanowslaski.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 00102551/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-02 11:34

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00102352/01
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:
W pierwszym etapie postępowania przetargowego komisja sprawdzi kompletność oferty i
zakwalifikuje do drugiego etapu wyłącznie te oferty, które spełniają poniższe wymagania
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formalne. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w
oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy na formularzu oferty oraz inne oświadczenia
złożone przez Oferenta. Wymagania minimum – kryteria dostępu. O udzielenie zamówienia
mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu;
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania w niniejsze SWZ.
Uprawnienia, kwalifikacje i zdolności techniczne lub zawodowe – wymaganie minimum.
Wykonawca lub jego pracownicy powinien/powinni posiadać:
•doświadczenie w tego typu zadaniach uzyskane nie później niż w okresie pięć lat w zakresie
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej lub przemysłowych,
•uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w innej specjalności,
uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy, w zakresie obejmującym
przedmiot zamówienia - uprawnienia zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów –
Wykonawca przedstawi uprawnienia, które posiada od przynajmniej 5 lat.
Po zmianie:
W pierwszym etapie postępowania przetargowego komisja sprawdzi kompletność oferty i
zakwalifikuje do drugiego etapu wyłącznie te oferty, które spełniają poniższe wymagania
formalne. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w
oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy na formularzu oferty oraz inne oświadczenia
złożone przez Oferenta. Wymagania minimum – kryteria dostępu. O udzielenie zamówienia
mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu;
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania w niniejsze SWZ.
Uprawnienia, kwalifikacje i zdolności techniczne lub zawodowe – wymaganie minimum.
Wykonawca lub jego pracownicy powinien/powinni posiadać:
•doświadczenie w tego typu zadaniach uzyskane nie później niż w okresie pięć lat w zakresie
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej lub przemysłowych,
•uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w innej specjalności,
uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy, w zakresie obejmującym
przedmiot zamówienia - uprawnienia zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów –
Wykonawca przedstawi uprawnienia, które posiada od przynajmniej 5 lat. Sytuacja ekonomiczna
oraz pozostałe wymagania co do zdolności Wykonawcy.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania zdolności ekonomicznej:
brak ponoszenia straty finansowej przez ostatnie pełne 2 lata obrachunkowe (jeżeli firma
funkcjonuje krócej niż 2 pełne lata obrachunkowe, to wystarczy potwierdzenie w postaci
ostatniego zamkniętego roku obrachunkowego oraz śród-okresu za 2020 r.) lub w razie
poniesienia straty w jednym z ostatnich 2 lat, związanej z wystąpieniem pandemii COVID-19
Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że nie osiągnął straty za rok 2019,
zarejestrowany płatnik VAT, znajdujący na się na białej liście płatników VAT (bądź
przedstawienie uzasadnienia i potwierdzenie dla zwolnienia z VAT),
brak zaległości podatkowych w US – zgodnie z zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach
lub oświadczeniem w tym zakresie,
brak zaległości w opłacaniu składek na ZUS – zgodnie z zaświadczeniem z ZUS lub
oświadczeniem w tym zakresie.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.10.2 i 10.10.3, 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.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 14.2,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
2021-07-02 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00102551/01 z dnia 2021-07-02

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) oraz ust. 2 PZP.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 4, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 14.2.
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