
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa hali spońowo - widowiskowej w Zespo|e Szkół Ekonomicznych i Technicznych w

Pasłęku

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

1.2.) Oddział zamawiającego: Budowa hali spońowej w ZSEiT w Pasłęku

1.3.) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000631841

1.4.} Adres zamawiającego:

1.4,1.| Ulica: Wojska Polskiego 36

1.4.2.) Miejscowość : Pasłęk

1.4.3.) Kod pocztowy: 14-400

1 .4.4,) Województwo : warmi ńsko-mazurskie

1,4.5,) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:?L621- Elbląski

1.4.7.) Numer telefonu: 55 248 31 29

1,4.8.) Numer faksu:55 649 50 00

1 .4.9.) Ad res poczty elektron icznej : zseitpaslek@el blag. net

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawlającego: www.zseit.paslek,edu.pl

{.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) przedmiot działalności zamawiającego: ogólne usługi publiczne

2.1 .) Numer ogłosze nia: 2021 1BZP 003237 54 t01

2.2.| Data ogłoszeni a: 2021 -12-20 17 :1 2

3,1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2,) N umer zm ien ianego ogłosze n i a w BZP : 2021 \BZP 00298647 t 0 1

3.3.) ldentyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3,4,) ldentyfikator sekcj i zm ien ianego ogłoszen ia :

SEKCJA V _ KWALIF|KACJA WYKoNAWcoW

3.4.1.) opis zmiaf,y, 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 spełniający następujące warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
,t. zdolnośói do występowania w obrocie gospodarczym:
Warunek dotyczący tego zakresu nie został określony.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika

.to z odrębnych przepisów:
.Warunek dotyczący tego zakresu nie został określony.
3, sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
3,1. o udzielenie zamówienia moze ubiegać się Wykonawca, który wykaże, ze jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanejzprzedmiotem
zamówien ia, przy czym suma gwarancyjna tego ubezfieczenia jest nie mniejsza niż:6 000

000,00 pLN (słownie złotych: sześć milionów i00/100); w przypadku Wykonawców którzy mają
ubezpieczenie w innej walucie niz PLN wańości zrealizowanych robót budowlanych będą
przeliczone w oparciu o średni kurs NBP obowiązujący przed dniem publikacji ogłoszenia o
zamówieniu. Tabele kursow walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http : //www. n b p. p l/h o m e. aspx?f=/Ku rsy/ku rsy. htm ).

4. zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1, oudzielenie zamówienia moze ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich Pięciu lat

przed upływem terminu składania ofeń, a jezeli okres prowadzenia działalności jest krótszY - W

tym okresie, wykonał co najmniejjedną robotę budowlaną polegającą na

budowie/przebudowie/rozbudowiei modernizaĄilremoncie budynku, a wańoŚĆ zamÓwienia

brutto wyniosła minimum 6 o0o 0O0,0O PLN (słownie złotych: szeŚĆ milionów złotYch) w ramach

iednego zamówienia.
4.2. o-udzielenie zamówienia moze ubiegać się wykonawca, który skieruje do realizacji

zrmówienia:
a) Kierownika Budowy - który:

posiada uprawnienii budov.llane do kierowania robotami bez ograniczeń w sPecjalnoŚci

kclnstrukcyjno-budowlanej (w rozumieniu ustawy zdnia7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U.

z 2O2O r. p'oz,1 333 z poźn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) lub odPowiadające im

wazne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązującYch PrzePisów
piawa tu'b odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii EuroPejskiej, Konfederacji

§zwalcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnYm Handlu (EFTA)

. stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym , którzy nabyli prawo do wYkonYwania

1;t<reśbńych źawodów rógulowanych lub określonych działalności, jezeli te kwalifikacje zostały

1unnń* ńa zasadach przówidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

§e]ńiłacii zawodowych nabytyclrw państwach członkowskich Unii EuroPejskiej (Dz. U, z2a20

;.wz,223);
. wpisany jest na listę członków izby samorządu zawodowego;
. 
7ÓsiaclÓ minimum 3-6_miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika

,, , 'Jowry] n"byt" w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofeń;

, _r,) Kierorą,nika Robót Elektrycznych - który: t ! _ :. _a_t^^:: : ..
,. rosiada uprawnienia budowlane w spe{alności instalacyjnej w zakresie instalaĄi i urządzen

§i,1];;]ug[i óruKroenergetycznycl. beŻ ograniczeń (w rozumieniu ustawY zdnia 7 liPca 1994
-ltrr*;, 

Ńdowlane (Dz. U. z2O2a r. poz.1333 zpoźn. zm.) lub odpowiadające im wazne

, ., rawn&rĘła budowlane w ww. zakresie, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących

'^";;l;J*'or-ń" r"[ oópotvieonich przepijów prawa państw członkowskich Unii EuroPejskiej,

' o§łf,'o*."łiŚrńujcarskiej lpb państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnYm

,.J[i,;.triiru _ stron u.ó*y o Europejskim Obszarze Gospodarczym ,kkorzy nabYli Prawo do

Wk9n}.wania okrgślonych zawodów iegulowanych lub określonych działalnoŚci, jezeli te
, 

łńuritińacle zostały uznane.na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r, o

:,,ą§adactiuznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

, ,,.lropejskięj (Dz. |J. z2a2O r- poz.220);



- wpisany jest na listę członków izby samorządu zawodowego
- posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika
robót elektrycznych nabyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń;
c) Kierovynika Robot Sanitarnych - który:
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalności
instalacji sanitarnych (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U- z
2020 r. poz.1333 zpoźn, zm.)wrazzrozporządzeniami wykonawczymi) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiąujących przepisów
prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA)
- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym , którzy nabyli prawo do wykonywania
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jezeli te kwalifikacje zostały
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uzhawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.z2020
r, poz,220);
- wpisany jest na listę członków izby samorządu zawodowego;
- posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika
budowy nabyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, ktorzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W tym przypadku Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do ofeńy oświadczenie, zgodnie z ań, 1 17 ust. 3 i 4 Pzp, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonająposzczególni Wykonawcy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły,,spełnia -
nie spełnia", w oparciu o informaĄe zawańe w podmiotowych środkach dowodowych.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1, zdolności do występowania w obrocie gospodarczym|
Warunek dotyczący tego zakresu nie został okreśłony.
2, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Warunek dotyczący tego zakresu nie został okreśIony.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
3.'1, o udzielenie zamówienia moze ubiegać się Wykonawca, który wykaże, ze jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, przy czym suma gwarancyjna tego ubezpieczenia jest nie mniejsza niż.6 000
000,00 PLN (słownie złotych: sześć milionów i00/100); w przypadku Wykonawców ktorzy mają
ubezpieczenie w innej walucie niz PLN wańości zrealizowanych robót budowlanych będą
przeliczone w oparciu o średni kurs NBP obowięujący przed dniem publikacji ogłoszenia o
zamówieniu. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
h ttp :i/www, n b p. p l/h o m e. a spx?f=i Ku rsy/ku rsy. htm ).
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. o udzielenie zamówienia moze ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofeń, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy _ w
tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na
budowieiprzebudowie/rozbudowie/ modernizaĄilremoncie budynku, a wańość zamówienia
brutto wyniosła minimum 6 000 000,00 PLN (słownie złotych: sześć milionów złotych)w ramach
jednego zamówienia.
4,2, o udzielenie zamówienia moze ubiegać się wykonawca, który skieruje do realizacji
zamówienia:
a) Kierownika Budowy - który:



l.

Ę
_Posiada'uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
ronstrukcyjno-budowlanej (w rozumieniu ustawy zdnia7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
,hżO?a r. poz. 1333 zpożn.zm.)wrazzrozpoządzeniami wykonawczymi) lub odpowiadające im
ważne qprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów

LTaWa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
,*fr§rajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA)
-Ęiron LJ,nowy o Europqjskim Obszarze Gospodarczym , ktorzy nabyli prawo do wykonywania
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jezeli te kwalifikacje zostały
uznane np za.ęadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania-l
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z2020
r, poz,220);
: wpisany jest na listę członków izby samorządu zawodowego;
; posiada minimum 36-miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika
budowy, nabyte w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofeń;
b) Kierownika Robót Elektrycznych - który:
- posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalaĄi i urządzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U.z2020 r. poz.1333 zpoźn. zm,) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane w ww. zakresie, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym
Handlu (EFTA) - §tron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym , ktorzy nabyli prawo do
wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jezeli te
kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. |J, z2O2O r. poz.22O);
- wpisany jest na listę członków izby samorządu zawodowego
- pgsiada minimum 12-miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika
robót elektrycznych nabyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert;
c) Kierownika Robót Sanitarnych - ktory:
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
instalacji sanitarnych (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlan e (Dz, U. z
2020 r, poz. 1333 zpożn.zm,)wrazzrozporządzeniami wykonawczymi) lub odpowiadające im
wazne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA)
- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym , którzy nabyli prawo do wykonywdnia
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jezeli te kwalifikacje zostały
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawónia
kwalifikacji zawodowyĆh nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z2020
r.poz,2z}); L

- Wpisany jóst na listę członkow izby samorządu zawodowego; '.r'
.posiadaminimum12.miesięcznedoświadczeniezawodowewpełnieniufunkcjikierownikb
budowy nabyte w okresie ostatniĆh trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
4.3. o udzielenie zamówienia, zgodniezart,68 ust.3 ustawy zdnia 11 stycznia2O1Br. o
elektromobilnościipaliwachalternatywnychiewentualnychjejzmianach,.zgodnńez
wymaganiami wskazanymiw rozdz.22 SWZ (wzor oświadczenia Wykonawcy stanowi Załącznik
Nr 14 do SWZ), moze ubiegać się Wykonawca, który wykaze źe w celu realizaĄi zadania, od,r :

dnia podpisania umowy będzie dysponował udziałem pojazdów elektrycznych Iub pojazdów i' 
1

napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych uzywanych przy
Wykonywaniu zamówienia w wysokości co najmnie11Ooń, } ,'

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lmogą po[egaó na
zdolnościach tych z Wykonawców, ktorzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji



których te zdolności sąwymagane. W tym przypadku Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączĄą do ofeńy oświadczenie, zgodnie z art.1'17 ust. 3 i 4 Pzp, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykona jąposzczególni Wykonawcy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły,,spełnia -
nie spełnia", w oparciu o informaĄe zawańe w podmiotowych środkach dowodowych.

3.4.1.) Opis zmiaf,y, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.6. Wykaz podmiotowych środkow dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niz w okresie ostatnich 5lat, ajezeli okres
prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzĄu, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane nalezycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądz inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jezeli Wykonawca z pzyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskaó tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty; sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ;
\Nykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizaĄi zamówienia publicznego, pełniących
samodzielne funkcje w budownictwie, tj. kierowników robót,wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.

Po zmianie:
\Nykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie,wraz z podaniem ich rodzaju, wańości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotow, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referenqe bądż inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na żecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jezeli Wykonawcazprzyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty; sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ; j

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizaĄi zamówienia publicznego, pełniących
samodzielne funkcje w budownictwjp, tj. kierowników robót, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ. !
Oświadczenie Wykonawcy dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym,
zgodnie zzałącznikiem ni 14 do SWZ,

Zespół Szkół
Ekonomicznych i Technicznych

im. SIa n islatt,a M i kołaj czyka

ul, Wojska Polskiego j6. l4-400 Pasłęk,

tel, (sŚ) aąB Eł łg, thł (95) ołł9 50 00

Z upoważnienią
Zaruądv Powiatu


