
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy na odcinku od nr 64 do mostku przy ul. Falowej w Krakowie w

ramach zadania pn. Program Budowy Chodników.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357116163

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Centralna 53

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-586

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: 126167416

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdmk.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmk.krakow.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 00242012/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-22 10:21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00230833/01

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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 600 000,00 zł. 
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
i) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali
roboty budowlane polegające na: 
- wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej w ilości min. 200 m2
- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej w ilości min. 300 m2
- budowie przepustu o konstrukcji żelbetowej „na mokro” , przekroju min.2x1 (m) i dł. min.10 m
- budowie sieci oświetlenia ulicznego z wymianą opraw w ilości min. 5 szt.
- wykonanie min 3 szt studni wodościekowych z przykanalikami o śr.200 mm i dł. min.30 m
- przebudowie linii kablowych sn na dł.min 20 m
- przebudowie napowietrznej linii kablowej teletechnicznej o dł. min 60 m i montażem min 1
słupa

Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w zakresu robót budowlanych w ramach różnych zadań
(umów).
oraz
ii) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział
w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - co najmniej
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
- inżynieryjnej drogowej oraz
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych;

Zamawiający dopuszcza posiadanie w/w uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez
tę samą osobę w ramach różnych branż.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 600 000,00 zł. 
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
i) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali
roboty budowlane polegające na: 
- wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej w ilości min. 200 m2
- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej w ilości min. 300 m2
- budowie przepustu o konstrukcji żelbetowej „na mokro” o przekroju min. 1,40x1,0 (m) i dł. min.
7 m
- budowie sieci oświetlenia ulicznego z wymianą opraw w ilości min. 5 szt.
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- wykonanie min 3 szt studni wodościekowych z przykanalikami o śr.200 mm i dł. min.30 m
- przebudowie linii kablowych sn na dł.min 20 m
- przebudowie napowietrznej linii kablowej teletechnicznej o dł. min 60 m i montażem min 1
słupa

Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w zakresu robót budowlanych w ramach różnych zadań
(umów).
oraz
ii) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział
w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - co najmniej
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
- inżynieryjnej drogowej oraz
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych;

Zamawiający dopuszcza posiadanie w/w uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez
tę samą osobę w ramach różnych branż.

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: 
2021-10-28 10:00

Po zmianie: 
2021-10-29 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-10-28 12:00

Po zmianie: 
2021-10-29 12:00
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