
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 4-RO TOROWEJ O DŁ. 400 m I 6-CIO TOROWEJ O DŁ. 100m NA PROSTEJ WRAZ Z

PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO
ul. Strumykowa 8, dz. nr 5/18, ark. 40, 62-200 Gniezno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GNIEZNO

1.2.) Oddział zamawiającego: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630189018

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: UL. BŁ. JOLENTY 5

1.4.2.) Miejscowość: Gniezno

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.7.) Numer telefonu: (061)4248600

1.4.8.) Numer faksu: (061)4248600

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@gosir.gniezno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gosir.gniezno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085399

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00062066

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: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1.2.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 4 000
000 zł

1.2.2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości min. 1.000.000,00 zł.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób
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potwierdza opisanego przez Zamawiającego warunku.
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.3.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
— w tym okresie, wykonał należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną
odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego przetargu polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy (w
rozumieniu art, 3 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub remont bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni co
najmniej natryskowej lub sandwich (poliuretan + EPDM), wraz z podaniem jego rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załącznikiem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca, z przyczyn
niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dowodów — inne odpowiednie dokumenty;
1.3.2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia,
uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, pełniącą funkcję kierownika budowy,
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 lat
doświadczenia na stanowisku kierownika budowy posiadającego zaświadczenie o przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego;
1.3.3. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia,
uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co
najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót sanitarnych i posiadającego zaświadczenie o przynależności
do właściwej izby samorządu zawodowego;
1.3.4. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia,
uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, pełniącą funkcję kierownika robót
elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz co
najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót elektrycznych raz posiadającego zaświadczenie o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1.2.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 4 000
000 zł

1.2.2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości min. 1.000.000,00 zł.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza opisanego przez Zamawiającego warunku.
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.3.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
— w tym okresie, wykonał należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną
odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego przetargu polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy (w
rozumieniu art, 3 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub remont bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni co
najmniej natryskowej lub sandwich (poliuretan + EPDM), wraz z podaniem jego rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załącznikiem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca, z przyczyn
niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dowodów — inne odpowiednie dokumenty; w celu uściślenia warunku
zamawiający określa - Zamawiający w ramach spełnienia warunku będzie żądał wykazania się wykonaniem budowy/
przebudowy bieżni okólnej o długości 400 m co najmniej czterotorowej o nawierzchni typu sandwich tj. technologii tożsamej
z technologią objętą przetargiem. 
1.3.2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia,
uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, pełniącą funkcję kierownika budowy,
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 lat
doświadczenia na stanowisku kierownika budowy posiadającego zaświadczenie o przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego;
1.3.3. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia,
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uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co
najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót sanitarnych i posiadającego zaświadczenie o przynależności
do właściwej izby samorządu zawodowego;
1.3.4. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia,
uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, pełniącą funkcję kierownika robót
elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz co
najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót elektrycznych raz posiadającego zaświadczenie o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
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