
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz instalacjami wewnętrznymi z pełną infrastrukturą w

Boguchwale przy ul. Reja 7C.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp.z.o.o

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180517367

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Reja 3/u1

1.4.2.) Miejscowość: Boguchwała

1.4.3.) Kod pocztowy: 36-040

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.7.) Numer telefonu: 884852886

1.4.8.) Numer faksu: 177403414

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tbsboguchwala.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsboguchwala.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00288465/01

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: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
a. Wykonawca wykaże, że posiada zgromadzone na swoich rachunkach bankowych w kraju własne środki finansowe w
wysokości minimum 1 200 000,00 PLN ( jeden milion dwieście tysięcy zł) nie podlegające egzekucji komorniczej,
zobowiązaniom płatniczym wobec innych podmiotów lub zdolność kredytową na w/w kwotę, potwierdzoną oświadczeniem
bankowym lub innym dokumentem zapewniającym płynną realizację zamówienia.
b. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 1,2 mln PLN w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej i posiada ważny dokument potwierdzający zawarcie takiego ubezpieczenia.
4.Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej tj.
a. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył -
minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych o powierzchni użytkowej
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min. 1 200 m2 każda z nich.
d) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
Po jednej osobie, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń – kierownik
budowy, posiadający co najmniej: wykształcenie średnie
oraz 2-letnie doświadczenie jako kierownik budowy,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń, posiadający co najmniej: wykształcenie
średnie oraz 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
instalacyjnymi,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
posiadający co najmniej: wykształcenie średnie oraz 2-letnie
doświadczenie w kierowaniu robotami instalacyjnymi
elektrycznymi.
lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i decyzję o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w
art. 88a ust. 1 pkt 3. lit a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
a. Wykonawca wykaże, że posiada zgromadzone na swoich rachunkach bankowych w kraju własne środki finansowe w
wysokości minimum 1 200 000,00 PLN ( jeden milion dwieście tysięcy zł) nie podlegające egzekucji komorniczej,
zobowiązaniom płatniczym wobec innych podmiotów lub zdolność kredytową na w/w kwotę, potwierdzoną oświadczeniem
bankowym lub innym dokumentem zapewniającym płynną realizację zamówienia.
b. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 1,2 mln PLN w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej i posiada ważny dokument potwierdzający zawarcie takiego ubezpieczenia.
4.Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej tj.
a. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył -
minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej
o powierzchni użytkowej
min. 1 200 m2 każda z nich.
d) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
Po jednej osobie, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń – kierownik
budowy, posiadający co najmniej: wykształcenie średnie
oraz 2-letnie doświadczenie jako kierownik budowy,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń, posiadający co najmniej: wykształcenie
średnie oraz 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
instalacyjnymi,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
posiadający co najmniej: wykształcenie średnie oraz 2-letnie
doświadczenie w kierowaniu robotami instalacyjnymi
elektrycznymi.
lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i decyzję o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w
art. 88a ust. 1 pkt 3. lit a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.1. Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek
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Przed zmianą: 
NIE

Po zmianie: 
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.2. Informacje na temat zaliczek

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
postanowieniami art. 442 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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