
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40kWp, na potrzeby budynku SUW w Kiersnowie oraz budynku SUW w

Kiwitach”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kiwity

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742801

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kiwity 28

1.4.2.) Miejscowość: Kiwity

1.4.3.) Kod pocztowy: 11-106

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.7.) Numer telefonu: 89 766 0995

1.4.8.) Numer faksu: 89 766 0995

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

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipkiwity.warmia.mazury.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: 2023/BZP 00099321

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00084717

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: 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli przedłoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejszą niż 200 000,00 zł; 

zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli złoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. Wykonawca
wykaże, wykonanie co najmniej dwóch robót polegającch na wykonaniu w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji
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fotowoltaicznej o wartości co najmniej 100 000 zł netto każda. Jako wartość roboty Zamawiający rozumie dostawę urządzeń
i materiałów wraz z montażem, podłączeniem do systemu Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i uruchomieniem
instalacji fotowoltaicznej PV.

Po zmianie: 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli przedłoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejszą niż 200 000,00 zł; 

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli złoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. Wykonawca
wykaże, wykonanie co najmniej jednej roboty polegającej na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o wartości co najmniej 100
000 zł netto. Jako wartość roboty Zamawiający rozumie dostawę urządzeń i materiałów wraz z montażem, podłączeniem do
systemu Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej PV.”

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: 
2023-02-23 10:00

Po zmianie: 
2023-03-01 10:00

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

Przed zmianą: 
2023-02-23 10:30

Po zmianie: 
2023-03-01 10:30
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