Ogłoszenie nr 2021/BZP 00017822/01 z dnia 2021-03-15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynkach Prokuratur
Rejonowych w: Wałbrzychu (dwa budynki ), a także w Kłodzku i Dzierżoniowie ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: PROKURATURA OKRĘGOWA W ŚWIDNICY
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000569800
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. 1 Maja 21
1.4.2.) Miejscowość: Świdnica
1.4.3.) Kod pocztowy: 58-100
1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 74 850-34-00
1.4.8.) Numer faksu: 74 852-0257
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@swidnica.po.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidnica.po.gov.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017822/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-15 15:18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00017728/01
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:
a) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
2021-03-15 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00017822/01 z dnia 2021-03-15

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna
warunek za spełniony na podstawie koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł na jedno i wszystkie
zdarzenia;a) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże że zrealizował w okresie trzech lat przed upływem składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. minimum trzy zadania o
zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, tj. polegających na wykonywaniu
usług porządkowo-czystościowych w budynkach użyteczności publicznej.
Po zmianie:
a) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł na jedno i wszystkie
zdarzenia;a) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże że zrealizował w okresie trzech lat przed upływem składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. minimum trzy zadania o
zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, tj. polegających na wykonywaniu
usług porządkowo-czystościowych w budynkach użyteczności publicznej.
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