
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa Gminnej Hali Sportowej w Popowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA POPÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398362

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Częstochowska 6

1.4.2.) Miejscowość: Zawady

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-110

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 34 317 70 67

1.4.8.) Numer faksu: 34 317 70 67

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gminapopow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminapopow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00042357/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-28 12:25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00039314/01

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 warunki dotyczące: 1)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w
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powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów : Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli: - wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował jako generalny
wykonawca co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu kubaturowego obiektu
sportowego o wartości min. 4 mln zł brutto łącznie. - osoby, którymi dysponuje lub będzie
dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, muszą posiadać co
najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, określone przepisami prawa budowlanego w specjalności - kierownik budowy w
branży konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń - kierownik robót branża sanitarna – bez
ograniczeń- kierownik robót branża elektryczna - bez ograniczeń wydane na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (t. j. Dz. U. 2019, poz. 831) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz przynależeć do właściwej Izby samorządu zawodowego
(referencje).

Po zmianie: 
. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów : Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli: - wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował jako generalny
wykonawca co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu kubaturowego obiektu
sportowego/użyteczności publicznej/mieszkalnego o wartości min. 4 mln zł brutto łącznie. -
osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia, muszą posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe i
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, określone przepisami prawa
budowlanego w specjalności - kierownik budowy w branży konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczeń - kierownik robót branża sanitarna – bez ograniczeń- kierownik robót branża
elektryczna - bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. 2019, poz. 831) lub inne
odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do
właściwej Izby samorządu zawodowego (referencje).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą: 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami; 4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień; 5) Dokumenty (referencje) potwierdzające, że
wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował jako generalny wykonawca co
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najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu kubaturowego obiektu sportowego o wartości
łącznie min. 4 mln zł brutto.

Po zmianie: 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami; 4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień; 5) Dokumenty (referencje) potwierdzające, że
wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował jako generalny wykonawca co
najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu kubaturowego obiektu
sportowego/użyteczności publicznej/mieszkalnego o wartości łącznie min. 4 mln zł brutto.
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