Ogłoszenie nr 2021/BZP 00050450/01 z dnia 2021-05-10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa małej architektury – Plac Zwycięstwa w Oleśnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931022162
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 13
1.4.2.) Miejscowość: Oleśnica
1.4.3.) Kod pocztowy: 56-400
1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbk.olesnica.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zbk.olesnica.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00050450/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-10 19:39

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00043493/01
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 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:Nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej
Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:Nie podlegają wykluczeniu na
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podstawie art. 108 ust. 1 uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca winien wykazać, że wykonał zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: co
najmniej dwie roboty budowlane spełniające poniższe warunki:-wartość nie mniejsza niż 150000
zł brutto każda;-roboty obejmowały swym zakresem zagospodarowanie terenu, w tym montaż
małej architektury i urządzeń terenowych
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