
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W GMINIE

MIŃSK MAZOWIECKI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki

1.2.) Oddział zamawiającego: -

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582747

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Józefa Chełmońskiego 14

1.4.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 25 756 25 00

1.4.8.) Numer faksu: 25 756 25 50

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@minskmazowiecki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.minskmazowiecki.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 00052657/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-12 13:42

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00047862/01

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: 
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 1) nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale 5 ust. 4 SWZ2) spełniają warunki udziału w
postępowaniu:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (dla części A i B
przedmiotowego postępowania)Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.b) Uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów (dla części A i B przedmiotowego postępowania)Zamawiający nie określa
warunku w ww. zakresie.c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej (dla części A i B
przedmiotowego postępowania)Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.d) zdolności
technicznej lub zawodowej Dla części AWarunek spełni Wykonawca, który: udokumentuje, iż
zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające
każdorazowo na: dostawie i wymianie urządzeń grzewczych, o wartości nie mniejszej niż 400
000,00 zł brutto i/lub dostawie i wymianie minimum 10 urządzeń grzewczych; wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały
wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
należycie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.
konsorcjum), przynamniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku
samodzielnie.Dla części BWarunek spełni Wykonawca, który: udokumentuje, iż zrealizował w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające każdorazowo na:
dostawie i wymianie jednego kotła elektrycznego; wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), przynamniej jeden z
wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie.UWAGA:Dowodami,
o których mowa powyżej zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 r., poz. 2415), są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.Ocena spełnienia tego
warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu dostaw (Załącznik nr 4 do SWZ)
oraz załączonego dowodu określającego czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.W zakresie części A i B zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem
także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w
formule dostaw z montażem.Dodatkowo warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej zostanie przez Wykonawców spełniony jeśli: Dla części A: Wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;Zamawiający uzna
warunek za spełniony na podstawie wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 5 do SWZ.
Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania
zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie
wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 5 do SWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający dopuszcza łączne
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spełnianie warunku przez Wykonawców. Dla części B: Wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa;Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie
wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 5 do SWZ. Wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;Zamawiający uzna warunek za spełniony
na podstawie wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 5 do SWZ.W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający dopuszcza
łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 1) nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale 5 ust. 4 SWZ2) spełniają warunki udziału w
postępowaniu:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (dla części A i B
przedmiotowego postępowania)Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.b) Uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów (dla części A i B przedmiotowego postępowania)Zamawiający nie określa
warunku w ww. zakresie.c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej (dla części A i B
przedmiotowego postępowania)Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.d) zdolności
technicznej lub zawodowej Dla części AWarunek spełni Wykonawca, który: udokumentuje, iż
zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające
każdorazowo na: dostawie i wymianie urządzeń grzewczych, o wartości nie mniejszej niż 400
000,00 zł brutto i/lub dostawie i wymianie minimum 10 urządzeń grzewczych; wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały
wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
należycie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.
konsorcjum), przynamniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku
samodzielnie.Dla części BWarunek spełni Wykonawca, który: udokumentuje, iż zrealizował w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające każdorazowo na:
dostawie i wymianie jednego urządzenia grzewczego; wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum),
przynamniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku
samodzielnie.UWAGA:Dowodami, o których mowa powyżej zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana
na podstawie złożonego wykazu dostaw (Załącznik nr 4 do SWZ) oraz załączonego dowodu
określającego czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.W zakresie
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części A i B zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli
realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z
montażem.Dodatkowo warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie przez
Wykonawców spełniony jeśli: Dla części A: Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co
najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;Zamawiający uzna warunek za spełniony
na podstawie wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 5 do SWZ. Wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; Zamawiający
uzna warunek za spełniony na podstawie wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 5 do
SWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.
konsorcjum), Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. Dla
części B: Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do
wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.
posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa;Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie wypełnionego i podpisanego
Załącznika nr 5 do SWZ. Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą
zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa;Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie wypełnionego i podpisanego
Załącznika nr 5 do SWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku przez
Wykonawców.

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: 
2021-05-21 11:00

Po zmianie: 
2021-05-26 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-05-21 12:00

Po zmianie: 
2021-05-26 12:00
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-06-19

Po zmianie: 
2021-06-24
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