
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” 

w podziale na części.

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

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.7.) Numer telefonu: 257562500

1.4.8.) Numer faksu: 257562550

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@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 00123633/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-22 12:23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00102448/03

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03

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
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Przed zmianą: 
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek 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, minimum 2 roboty
budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego, i/lub ulicznego, i/lub ciągu pieszo-
jezdnego, i/lub ścieżek rowerowych, i/lub chodników, i/lub peronów, i/lub placów, i/lub parkingów
i/lub portów o wartości robót minimum 140 000,00 zł brutto każda; wraz z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty,
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz
wykonanych robót – Załącznik nr 3 oraz załączonych dowodów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum),
przynamniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie.
 dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im (równoważne)
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz
osób – Załącznik nr 4

Po zmianie: 
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek 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, minimum 1 robotę
budowlaną polegającą na budowie oświetlenia drogowego, i/lub ulicznego, i/lub ciągu pieszo-
jezdnego, i/lub ścieżek rowerowych, i/lub chodników, i/lub peronów, i/lub placów, i/lub parkingów
i/lub portów o wartości robót minimum 140 000,00 zł brutto ; wraz z załączeniem dowodów
określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji
o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty,
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz
wykonanych robót – Załącznik nr 3 oraz załączonych dowodów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum),
przynamniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie.
 dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im (równoważne)
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz
osób – Załącznik nr 4
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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: 
2021-07-23 10:00

Po zmianie: 
2021-07-27 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-07-23 10:30

Po zmianie: 
2021-07-27 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-08-21

Po zmianie: 
2021-08-23

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

brak
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