
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa i dostosowanie budynku – świetlicy szkolnej mieszczącego się przy ulicy Świętego

Brata Alberta Adama Chmielowskiego 5 w Czernicy na oddziały szkolne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERNICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934986

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kolejowa 3

1.4.2.) Miejscowość: Czernica

1.4.3.) Kod pocztowy: 55-003

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 71 726 57 00

1.4.8.) Numer faksu: 71 726 57 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@czernica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://czernica.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: 2021/BZP 00010249/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-24 12:56

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00009404/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej

Przed zmianą: 
ttps://miniportal.uzp.gov.pl/
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Po zmianie: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2)

Przed zmianą: 
termin gwarancji i jakości

Po zmianie: 
termin gwarancji i rękojmi

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia

Przed zmianą: 
1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie
wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone
według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp tj.:- pieniądzu;- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym;- gwarancjach bankowych;- gwarancjach ubezpieczeniowych;- poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3) Zamawiający nie wyraża zgody na
wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Po zmianie: 
• Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;• podmiot trzeci, na którego potencjał
powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W
takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby
Wykonawcy;• w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści
którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być
załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:o postępowania o
zamówienie publiczne, którego dotyczy,o wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,o ustanowionego
pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.6. Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby
wykonawców

Przed zmianą: 
Zamawiający zaprosi do negocjacji, o ile będą prowadzone, trzech Wykonawców, których oferty
nie podlegać będą odrzuceniu i zostaną ocenione najwyżej na podstawie kryterium ceny. Do
negocjacji zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy zaoferują najniższą cenę.

Po zmianie: 
Zamawiający zaprosi do negocjacji, o ile będą prowadzone, trzech Wykonawców, których oferty
nie podlegać będą odrzuceniu i zostaną ocenione najwyżej na podstawie kryterium oceny ofert tj.
cena i termin gwarancji i rękojmi

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010249/01 z dnia 2021-02-24

2021-02-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Przebudowa i dostosowanie budynku – świetlicy szkolnej mieszczącego się przy ulicy Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 5 w Czernicy na oddziały szkolne
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERNICA
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934986
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: ul. Kolejowa 3
	1.4.2.) Miejscowość: Czernica
	1.4.3.) Kod pocztowy: 55-003
	1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.7.) Numer telefonu: 71 726 57 00
	1.4.8.) Numer faksu: 71 726 57 00
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@czernica.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://czernica.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: 2021/BZP 00010249/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-24 12:56

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00009404/01
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



