
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wymiana źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870210287

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nowe Grodziczno 14B

1.4.2.) Miejscowość: Grodziczno

1.4.3.) Kod pocztowy: 13-324

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 56 47 291 14

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dps_grodziczno@op.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dpsgrodziczno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne
państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038867/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-22 20:56

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00030300/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

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: 
Okres rękojmi za wady i gwarancji
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Po zmianie: 
Okres gwarancji

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 oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art.
111 ustawy PZP. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.
108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że
spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający może
wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca
ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest spełnić warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.a) Zamawiający nie stawia szczególnych
wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu2. Sytuacji
ekonomicznej lub finansowej.a) Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę
odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli wykonawca przedstawi zamawiającemu (na wezwanie) dokumenty
potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
niższą niż 100 000,00 zł. 3. Zdolności technicznej lub zawodowej. a) Warunek ten, w zakresie
doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu
ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie, minimum jednej roboty w zakresie budowy, przebudowy bądź
modernizacji kotłowni lub remoncie kotłowni bądź wymianie źródła ciepła w budynku o wartości
nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto. Dołączyć do każdej wykonanej roboty dowody
określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone) polegającą na budowie lub przebudowie [definicje zgodne z art. 3 pkt 6, 7a ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127.)Uwaga!!!:-W przypadku gdy jakakolwiek
wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę
wartość na podstawie średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania
Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli
w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z
ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. b) Zamawiający nie stawia warunku w zakresie
dysponowania potencjałem technicznym.c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę
kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani
na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń. W tym dysponują co najmniej osobami: jedną osobą legitymująca się nie mniej niż 5
letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 2 lata w zakresie kierowania robotami
instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Uwaga: Zamawiający uzna uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, odpowiadające uprawnieniom wskazanym powyżej)Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu
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o informacje zawarte w oświadczeniach stanowiących załącznik nr 6 oraz 7 do SWZ, następnie
potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których
mowa w rozdziale 13.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art.
111 ustawy PZP. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.
108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że
spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający może
wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca
ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest spełnić warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.a) Zamawiający nie stawia szczególnych
wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu2. Sytuacji
ekonomicznej lub finansowej.a) Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę
odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli wykonawca przedstawi zamawiającemu (na wezwanie) dokumenty
potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
niższą niż 100 000,00 zł. 3. Zdolności technicznej lub zawodowej. a) Warunek ten, w zakresie
doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu
ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie, minimum jednej roboty w zakresie budowy, przebudowy bądź
modernizacji kotłowni lub remoncie kotłowni bądź wymianie źródła ciepła w budynku o wartości
nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto. Dołączyć do każdej wykonanej roboty dowody
określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone) polegającą na budowie lub przebudowie [definicje zgodne z art. 3 pkt 6, 7a ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127.)Uwaga!!!:-W przypadku gdy jakakolwiek
wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę
wartość na podstawie średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania
Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli
w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z
ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. b) Zamawiający nie stawia warunku w zakresie
dysponowania potencjałem technicznym.c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę
kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani
na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń. W tym dysponują co najmniej osobami: jedną osobą legitymująca się nie mniej niż 5
letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 2 lata w zakresie kierowania robotami
instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Uwaga: Zamawiający uzna uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, odpowiadające uprawnieniom wskazanym powyżej)Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w oświadczeniach stanowiących załącznik nr 2 oraz 3 do SWZ, następnie
potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których
mowa w rozdziale 13.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
Potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie
niższą niż 100 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć
wymaganych przez zamawiającego dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez
wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie
opisanego warunku udziału w postępowaniu. Wykazu robót budowlanych (wzór załącznik nr 7
do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, 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. Z przedstawionych dokumentów wynikać powinno, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie), wykonawca wykonywał min. jedną robotę w zakresie budowy,
przebudowy bądź modernizacji kotłowni lub remoncie kotłowni bądź wymianie źródła ciepła w
budynku o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto. Oświadczenia na temat kwalifikacji
zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy tj. w stosunku do osoby wyznaczonej do pełnienia
funkcji kierownika budowy: Oświadczenia na temat kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej
wykonawcy tj. posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Dopuszcza się
uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa. W przypadku uczestnictwa w wykonywaniu zamówienia obywateli państw
członkowskich (państwa członkowskie Unii Europejskiej. Konfederacja Szwajcarska, państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oświadczenie, że osoba
wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy nabyła kwalifikacje zawodowe do
wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiada odpowiednią decyzję o uznaniu
kwalifikacji zawodowych lub oświadczenie że wymieniona osoba ma prawo do tymczasowego i
okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (tzw. świadczenie
usług trans granicznych)a) Oświadczenia, że osoba ta jest członkiem, lub jest tymczasowo
wpisana na listę członków, odpowiedniej izby samorządu zawodowego zgodnie z
postanowieniami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.1117)b) Wykazu osób (wzór załącznik nr 8 do
SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowaniem robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych i uprawnień do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Po zmianie: 
Potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie
niższą niż 100 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć
wymaganych przez zamawiającego dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez
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wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie
opisanego warunku udziału w postępowaniu. Wykazu robót budowlanych (wzór załącznik nr 4
do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, 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. Z przedstawionych dokumentów wynikać powinno, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie), wykonawca wykonywał min. jedną robotę w zakresie budowy,
przebudowy bądź modernizacji kotłowni lub remoncie kotłowni bądź wymianie źródła ciepła w
budynku o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto. Oświadczenia na temat kwalifikacji
zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy tj. w stosunku do osoby wyznaczonej do pełnienia
funkcji kierownika budowy: Oświadczenia na temat kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej
wykonawcy tj. posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Dopuszcza się
uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa. W przypadku uczestnictwa w wykonywaniu zamówienia obywateli państw
członkowskich (państwa członkowskie Unii Europejskiej. Konfederacja Szwajcarska, państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oświadczenie, że osoba
wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy nabyła kwalifikacje zawodowe do
wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiada odpowiednią decyzję o uznaniu
kwalifikacji zawodowych lub oświadczenie że wymieniona osoba ma prawo do tymczasowego i
okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (tzw. świadczenie
usług trans granicznych)a) Oświadczenia, że osoba ta jest członkiem, lub jest tymczasowo
wpisana na listę członków, odpowiedniej izby samorządu zawodowego zgodnie z
postanowieniami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.1117)b) Wykazu osób (wzór załącznik nr 5 do
SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowaniem robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych i uprawnień do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
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