
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Żyrardów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148650

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II nr 1

1.4.2.) Miejscowość: Żyrardów

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-300

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zyrardow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zyrardow.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 00099041

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00084429

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą: 
2023/BZP 00011590/01/P

Po zmianie: 
2023/BZP 00011590/02/P

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: 
w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 2.000.000 zł dla każdej z części
zamówienia.
Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej
odpowiadającej sumie kwot z części 1 i 2 tj. w wysokości co najmniej 4 000 000 zł ( cztery miliony);

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
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1) dla Części 1: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (to jest wykonał roboty
należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na
budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej o wartości brutto minimum 1 500 000 zł oraz
co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi 
o nawierzchni bitumicznej o wartości brutto minimum 1 500 000 zł;
2) dla Części 2: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (to jest wykonał roboty
należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończył) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o
nawierzchni z kostki betonowej o wartości brutto każdej realizacji minimum 1 500 000 zł.
3) Dla obu części zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował
osobą mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.), w specjalności drogowej lub odpowiadające im
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba pełniąca obowiązki
kierownika budowy, powinna wykazać się wcześniejszym kierowaniem przynajmniej dwiema robotami budowlanymi
polegającymi na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie nawierzchni drogowych.
Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi być tą samą osobą, 
o której mowa w formularzu ofertowym.

Po zmianie: 
W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 2.000.000 zł dla każdej z części
zamówienia.
Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej
odpowiadającej sumie kwot z części 1 i 2 tj. w wysokości co najmniej 4 000 000 zł ( cztery miliony);

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) dla Części 1:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (to jest wykonał roboty
należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na
budowie, przebudowie, rozbudowie drogi lub ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej i wartości brutto minimum 1
000 000 zł oraz co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni
bitumicznej i wartości brutto minimum 1 500 000 zł ;
2) dla Części 2: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (to jest wykonał roboty
należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na
budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi lub ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej i wartości brutto każdej
realizacji minimum 1 000 000 zł .
3) Dla obu części zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował
osobą mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.), w specjalności drogowej lub odpowiadające im
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba pełniąca obowiązki
kierownika budowy, powinna wykazać się wcześniejszym kierowaniem przynajmniej dwiema robotami budowlanymi
polegającymi na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie nawierzchni drogowych. Osoba pełniąca funkcję kierownika
budowy musi być tą samą osobą, o której mowa w formularzu ofertowym.

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: 
2023-02-22 12:00

Po zmianie: 
2023-02-23 12:00

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

Przed zmianą: 
2023-02-22 12:30

Po zmianie: 
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2023-02-23 12:30

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

Przed zmianą: 
2023-03-23

Po zmianie: 
2023-03-24
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