
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Pleszew

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855297

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Pleszew

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-300

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 62 74 28 300

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pleszew.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pleszew.pl

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00146069/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-11 15:02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00124663/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

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 spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 złotych (słownie: jeden milion
pięćset tysięcy złotych) oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych).
d) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Doświadczenie Wykonawcy: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy należycie
wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie
prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat):
• co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub
przebudowie lub modernizacji kompleksu basenów o wartości co najmniej 4.000.000 zł (każda),
w tym: 
- w co najmniej jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni o
długości co najmniej 25m,
- w co najmniej jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła konstrukcja niecki basenowej
wykonana w technologii z gotowych prefabrykowanych elementów (paneli) ze stali nierdzewnej
laminowanej,
- w co najmniej jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja uzdatniania wody,
- co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów zewnętrznych o łącznej
powierzchni lustra wody co najmniej 500 m2, 
- w co najmniej jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziły urządzenia wodne zabawowe;
• co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na wykonaniu wodnego placu zabaw z
nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150 m2, o wartości co najmniej 100.000, - zł.
Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia: 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący:
- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy dla co
najmniej 1 zadania inwestycyjnego obejmującego budowę / rozbudowę / remont / przebudowę /
modernizację basenu o wartości robót co najmniej 2.000.000,- złotych,
- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót o specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz doświadczenie polegające na pełnieniu
funkcji kierownika robót sanitarnych dla co najmniej 1 zadania inwestycyjnego obejmującego
budowę / rozbudowę / remont / przebudowę / modernizację basenu o wartości robót co najmniej
2.000.000,- złotych,
- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót o specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00146069/01 z dnia 2021-08-11

2021-08-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 złotych (słownie: jeden milion
pięćset tysięcy złotych) oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych).
d) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Doświadczenie Wykonawcy: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy należycie
wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie
prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat):
• co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub
przebudowie lub modernizacji kompleksu basenów o wartości co najmniej 4.000.000 zł (każda),
w tym: 
- w co najmniej jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni o
długości co najmniej 25m,
- w co najmniej jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła konstrukcja niecki basenowej
wykonana w technologii z paneli ze stali nierdzewnej,
- w co najmniej jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja uzdatniania wody,
- co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów zewnętrznych o łącznej
powierzchni lustra wody co najmniej 500 m2, 
- w co najmniej jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziły urządzenia wodne zabawowe;
• co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na wykonaniu wodnego placu zabaw z
nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150 m2, o wartości co najmniej 100.000, - zł.
Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia: 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący:
- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy dla co
najmniej 1 zadania inwestycyjnego obejmującego budowę / rozbudowę / remont / przebudowę /
modernizację basenu o wartości robót co najmniej 2.000.000,- złotych,
- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót o specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz doświadczenie polegające na pełnieniu
funkcji kierownika robót sanitarnych dla co najmniej 1 zadania inwestycyjnego obejmującego
budowę / rozbudowę / remont / przebudowę / modernizację basenu o wartości robót co najmniej
2.000.000,- złotych,
- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót o specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-08-19 10:00

Po zmianie: 
2021-08-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
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Przed zmianą: 
2021-08-19 10:30

Po zmianie: 
2021-08-24 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-09-17

Po zmianie: 
2021-09-22
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