Ogłoszenie nr 2022/BZP 00209310/01 z dnia 2022-06-14

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części piwnic Teatru „Bagatela” – etap I roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
wraz z przystosowaniem części pomieszczeń do zmiany sposobu ogrzewania budynku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Teatr "Bagatela" im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego
1.2.) Oddział zamawiającego: Teatr Bagatela
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278770
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Karmelicka 6
1.4.2.) Miejscowość: Kraków
1.4.3.) Kod pocztowy: 31-128
1.4.4.) Województwo: małopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.4.7.) Numer telefonu: 124221815
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bagatela.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bagatela.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00209310/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-14 15:17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00196204/01
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:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, jeżeli - Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 800.000,00 zł (słownie:
osiemset tysięcy złotych).
4. Zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji technicznej
lub zawodowej, jeżeli:
a) Wykonawca wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (przed terminem składania ofert), a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwa (2) zamówienia polegające na wykonaniu robót
budowlanych obejmujących prace wyburzeniowe i/lub rozbiórkowe o wartości nie mniejszej niż 800.000 zł brutto (dotyczy
każdego zamówienia oddzielnie). W przypadku wykazywania realizacji zamówień obejmujących również inny rodzaj prac,
Wykonawca winien wykazać wyłącznie wartość prac rozbiórkowych i/lub wyburzeniowych
b) Wykonawca dysponuje osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.

2022-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00209310/01 z dnia 2022-06-14

Po zmianie:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, jeżeli - Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 800.000,00 zł (słownie:
osiemset tysięcy złotych).
4. Zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji technicznej
lub zawodowej, jeżeli:
a) Wykonawca wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (przed terminem składania ofert), a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwa (2) zamówienia polegające na wykonaniu robót
budowlanych obejmujących prace wyburzeniowe i/lub rozbiórkowe o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto (dotyczy
każdego zamówienia oddzielnie). W przypadku wykazywania realizacji zamówień obejmujących również inny rodzaj prac,
Wykonawca winien wykazać wyłącznie wartość prac rozbiórkowych i/lub wyburzeniowych
b) Wykonawca dysponuje osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.
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
Przed zmianą:
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 800.000,00 zł. .
2) Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie potwierdzającego wykonanie co najmniej 2 (dwóch) zamówień polegających na
wykonaniu robót budowlanych obejmujących prace wyburzeniowe i/lub rozbiórkowe o wartości nie mniejszej niż 800.000 zł
brutto każde zamówienie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane,
3) dowody określające, czy ww. roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. Wykaz należy
sporządzić wg wzoru stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.
4) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wymaganiami
podanymi w Rozdziale XIII pkt 4 ppkt b) oraz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
Po zmianie:
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 800.000,00 zł. .
2) Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie potwierdzający wykonanie co najmniej 2 (dwóch) zamówień polegających na
wykonaniu robót budowlanych obejmujących prace wyburzeniowe i/lub rozbiórkowe o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł
brutto każde zamówienie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane
3) dowody określające, czy ww. roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. Wykaz należy
sporządzić wg wzoru stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.
4) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wymaganiami
podanymi w Rozdziale XIII pkt 4 ppkt b) oraz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
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