
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MŁAWSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377735

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

1.4.2.) Miejscowość: Mława

1.4.3.) Kod pocztowy: 06-500

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatmlawski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmlawski.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: 2022/BZP 00222831/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-24 10:51

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00212928/01

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 zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp tj.
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 wymagań odnośnie powyższego warunku;
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszej
niż wysokość złożonej oferty (kwota brutto). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie;
4)zdolności technicznej lub zawodowej: posiadają właściwe zdolności techniczne i zawodowe rozumiane jako:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty i
prawidłowy wykonał, co najmniej 4 roboty o charakterze składanej oferty.

Po zmianie: 
Zdolności technicznej lub zawodowej: posiadają właściwe zdolności techniczne i zawodowe rozumiane jako:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty i
prawidłowy wykonał, co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze porównywalnym z zakresem przedmiotowym składanej
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oferty.
b) Wykaz 3 robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym do niniejszego
zamówienia wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 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 dostawy te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty (załącznik Nr 8 do SWZ)
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