
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i montaż dźwigu w budynku Oddziału ZUS w Tarnowie, ul. Kościuszki 32 (Cz. I), Zakup i

montaż dźwigu w budynku Inspektoratu ZUS w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 48 (Cz. II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1.2.) Oddział zamawiającego: Oddział w Tarnowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000017756

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 32

1.4.2.) Miejscowość: Tarnów

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 146327587

1.4.8.) Numer faksu: 146327518

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl_tarnow@zus.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane
przez nie fundusze

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039407/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-23 12:26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00029281/01

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:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu
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Przed zmianą: 
Zgodnie z SWZ: 1. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: część I 250 000,00 zł część II 200 000,00 zł
W przypadku składania oferty obejmującej więcej niż jedną cześć przedmiotu zamówienia kwota
ulega sumowaniu. 2. wykazu robót budowlanych ( robót budowlano-montażowych polegających
na instalacji dźwigu) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi – roboty budowlano-montażowe zostały
wykonane należycie, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ,
Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są: referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlano-
montażowe zostały wykonane powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, inne
odpowiednie dokumenty - jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów pkt. 2 W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 3. Na
potwierdzenie warunku dotyczącego posiadania stosownych kompetencji przez pracowników
Wykonawcy Wykonawca przedłoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z
informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ,

Po zmianie: 
Zgodnie z SWZ: 1. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: część I 250 000,00 zł część II 200 000,00 zł
W przypadku składania oferty obejmującej więcej niż jedną cześć przedmiotu zamówienia kwota
ulega sumowaniu. 2. wykazu robót budowlanych ( robót budowlano-montażowych polegających
na instalacji dźwigu) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi – roboty budowlano-montażowe zostały
wykonane należycie, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ,
Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są: referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlano-
montażowe zostały wykonane, inne odpowiednie dokumenty - jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów lub oświadczenie Wykonawcy
– jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów pkt. 2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu. 3. Na potwierdzenie warunku dotyczącego posiadania
stosownych kompetencji przez pracowników Wykonawcy Wykonawca przedłoży wykaz osób
skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ,
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