Ogłoszenie nr 2021/BZP 00033586/01 z dnia 2021-04-15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kętrzyn
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743440
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Wojska Polskiego 11
1.4.2.) Miejscowość: Kętrzyn
1.4.3.) Kod pocztowy: 11-400
1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: +48897520584
1.4.8.) Numer faksu: +48897520531
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: k.lizurej@miastoketrzyn.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miastoketrzyn.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 00033586/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-15 15:09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00027552/01
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:
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1. sytuacji ekonomicznej lub
finansowe:1) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
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z przedmiotem zamówienia na kwotę 2.500.000,00 zł. 2. zdolności technicznej lub zawodowej:1)
Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy zadania polegające na budowie,
przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o kubaturze budynku nie mniejszej
niż 3.000 m3 i wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł, Zamawiający wyjaśnia, że przez pojęcie
budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065).2) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do
realizacji zamówienia skieruje osoby posiadające uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), oraz przepisami Rozporządzenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 r., poz. 220) lub zgodnie z wcześniej
obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji – w specjalności:a) Kierownik
budowy - co najmniej jedna osoba posiadająca:- uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; - co najmniej 5
letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym co
najmniej 12 miesięczne doświadczenie, dla co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na
budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o kubaturze budynku nie
mniejszej niż 3.000 m3;- osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi spełniać wymagania, o
których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tj. DzU z 2020r., poz. 282)b) Kierownik robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba
posiadająca:-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;- co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym co najmniej 6 miesięczne
doświadczenie na stanowisku kierownika robót sanitarnych w realizacji minimum 1 roboty
budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej
o kubaturze budynku nie mniejszej niż 3.000 m3;c) Kierownik robót elektrycznych i
elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba posiadająca:- uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;- co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym co najmniej
6 miesięczne doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych i
elektroenergetycznych w realizacji minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie,
przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o kubaturze budynku nie mniejszej
niż 3.000 m3;3) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
do realizacji zamówienia skieruje minimum 1 osobę pełniącą funkcję kierownika prac
konserwatorskich określonych w SWZ, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, o
których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 282). Zamawiający wyjaśnia, iż osoba wskazana przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia może posiadać łącznie kilka uprawnień wyżej wskazanych.
Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca dysponował oddzielnym kierownikiem robót w wyżej
wskazanych branżach budowlanych.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio
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wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy
przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
Wykonawcy.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby.
Po zmianie:
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1. sytuacji ekonomicznej lub
finansowe:1) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę 2.500.000,00 zł. 2. zdolności technicznej lub zawodowej:1)
Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy zadania polegające na budowie,
przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o kubaturze budynku nie mniejszej
niż 1.000 m3 i wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł, Zamawiający wyjaśnia, że przez pojęcie
budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065).2) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do
realizacji zamówienia skieruje osoby posiadające uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), oraz przepisami Rozporządzenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 r., poz. 220) lub zgodnie z wcześniej
obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji – w specjalności:a) Kierownik
budowy - co najmniej jedna osoba posiadająca:- uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; - co najmniej 5
letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym co
najmniej 12 miesięczne doświadczenie, dla co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na
budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o kubaturze budynku nie
mniejszej niż 1.000 m3;- osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi spełniać wymagania, o
których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tj. DzU z 2020r., poz. 282)b) Kierownik robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba
posiadająca:-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;- co najmniej 5 letnie doświadczenie
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zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym co najmniej 6 miesięczne
doświadczenie na stanowisku kierownika robót sanitarnych w realizacji minimum 1 roboty
budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej
o kubaturze budynku nie mniejszej niż 1.000 m3;c) Kierownik robót elektrycznych i
elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba posiadająca:- uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;- co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym co najmniej
6 miesięczne doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych i
elektroenergetycznych w realizacji minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie,
przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o kubaturze budynku nie mniejszej
niż 1.000 m3;3) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
do realizacji zamówienia skieruje minimum 1 osobę pełniącą funkcję kierownika prac
konserwatorskich określonych w SWZ, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, o
których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 282). Zamawiający wyjaśnia, iż osoba wskazana przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia może posiadać łącznie kilka uprawnień wyżej wskazanych.
Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca dysponował oddzielnym kierownikiem robót w wyżej
wskazanych branżach budowlanych.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy
przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
Wykonawcy.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby.
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:
2021-04-16 11:00
Po zmianie:
2021-04-23 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-04-16 12:00
Po zmianie:
2021-04-23 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-05-15
Po zmianie:
2021-05-22
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