
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa nawierzchni drogi i budowa chodnika

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Linia

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675327

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Turystyczna

1.4.2.) Miejscowość: Linia

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-223

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: f.europeskie@gminalinia.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminalinia.com.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4
pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008687/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-18 15:13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00007955/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
1.6. Rodzaj zamawiającego

Przed zmianą: 
Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub
podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

Po zmianie: 
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
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3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku
jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie w realizacji jednego zadania polegającego na
remoncie dróg równiarką, przy czym zakres robót wykonywany w ramach jednej umowy wynosił
minimum 150 000 m 2 dróg lub praca wykonywana za pomocą równiarki wynosiła minimum 200
roboczogodzin. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do
SWZ.2) wykaz posiadanych narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje bezpośrednio następującymi urządzeniami technicznymi: 1 równiarka
drogowa oraz 1 walec drogowy ciągniony lub samobieżny. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

Po zmianie: 
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku
jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie w realizacji jednego zadania polegającego na:� dla
cz. 1 wykonaniu minimum co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej zakresem
przedmiotu zamówienia tj. polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi lub
remoncie o długości min. 400 mb,� dla cz. 2 wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej
polegającej na budowie lub/i przebudowie chodnika dla pieszych lub/i ścieżek rowerowych lub/i
ulic lub/i ciągów pieszo-jezdnych lub/i parkingów w technologii zgodnej z przedmiotem
zamówienia o dł. co najmniej 200 mb – wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ,
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