
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Zamieniu przy ul. Zakładowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Sportu w Gminie Lesznowola

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362039958

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kwiatowa 28

1.4.2.) Miejscowość: Mysiadło

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-500

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@sportlesznowola.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sportlesznowola.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: 2022/BZP 00171277/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-23 10:04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00149090/01

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: 
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiega się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
7.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny. 
7.1.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny. 
7.1.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. 
7.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej; w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: 
1.
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie
oświetlenia boiska piłkarskiego lub ulicznego o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000,00 zł. każda (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych 00/100). 
Dla wskazanych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
(referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane lub są wykonywane)
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
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obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (Konsorcjum, Spółka Cywilna) o udzielenie
niniejszego zamówienia wiedza i doświadczenie oceniane będą łącznie.
2. 
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
- osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą minimum 3 lata
doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy. 
Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z
2020 r., poz. 220 ze zm.).
- osobą posiadającą kwalifikacje „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na
urządzeniach do i powyżej 1kV oraz w zakresie „sieci elektrycznych)
- osoba posiadającą uprawnienia w zakresie wykonywania określonych czynności łączeniowych w celu przygotowania i/lub
likwidacji strefy pracy, wykonywania prac w technologii PPN przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz do
samodopuszczenia na wykonywanie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych nadane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa.
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