
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie

Szydłowieckim na działce nr ewid. 1824/4. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i
wybuduj”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SZYDŁOWIECKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223215

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Marii Konopnickiej 7

1.4.2.) Miejscowość: Szydłowiec

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-500

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.7.) Numer telefonu: (48) 617 70 00

1.4.8.) Numer faksu: (48) 617 70 09

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@szydlowiecpowiat.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

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 00013122/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-12 08:03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00341472/01

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:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu
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Przed zmianą: 
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia wymaganych podmiotowych środków dowodowych, tj:
1) wykaz (którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do swz) wykonanych w okresie 5 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia głównych robót budowlanych, według
wymagań Zamawiającego określonych w §7 pkt 1 ppkt. 4) (część pierwsza) swz, z podaniem
przedmiotu, miejsca i daty wykonania, wartości i odbiorców wraz z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty; w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie były wykonywane, o którym mowa wcześniej,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
2) wykaz (którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do swz) osób, skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego według wymagań Zamawiającego określonych w §7 pkt 1
ppkt. 4) (część druga) swz;
3) aktualna i opłacona polisa, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł

Po zmianie: 
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia wymaganych podmiotowych środków dowodowych, tj:
1) wykaz (którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do swz) wykonanych w okresie 5 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia głównych robót budowlanych, według
wymagań Zamawiającego określonych w §7 pkt 1 ppkt. 4) (część pierwsza) swz, z podaniem
przedmiotu, miejsca i daty wykonania, wartości i odbiorców wraz z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty; w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie były wykonywane, o którym mowa wcześniej,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
2) wykaz (którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do swz) osób, skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego według wymagań Zamawiającego określonych w §7 pkt 1
ppkt. 4) (część druga) swz;
3) aktualna i opłacona polisa, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł
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