
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Malowanie pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi Oddziałów Żłobka Miejskiego w

Katowicach z podziałem na 4 zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Żłobek Miejski w Katowicach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270236733

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Sokolska 26

1.4.2.) Miejscowość: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-086

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 322597428

1.4.8.) Numer faksu: 322539677

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zlobek.katowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zlobek.katowice.pl/

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046220/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-05 11:04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00045696/01

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: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i
spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego.
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Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym-
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie2) uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie3) sytuacji
ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie4) zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający uzna niniejszy warunek za
spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, 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 referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykonawca winien w wykazie robót wykazać
wykonanie co najmniej dwóch robót odpowiadających swoich rodzajem i wartością robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przy czym odpowiednio dla:zadania nr 1-
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach- Malowanie pokoju
kierownika oraz intendenta.b) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.Wykonawca jest zobowiązany wykazać roboty
budowlane i oświadczenia odrębnie na każde zadanie (jeśli go to dotyczy tj. jeśli składa ofertę na
więcej niż jedno zadanie), wykazana wartość musi dotyczyć zrealizowanych faktycznie robót
budowlanych mimo, iż np. wartość realizowanego kontraktu jest wyższa lub jest dalej
realizowana.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i
spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego.
Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym-
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie2) uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie3) sytuacji
ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie4) zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający uzna niniejszy warunek za
spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, 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 referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykonawca winien w wykazie robót wykazać
wykonanie co najmniej dwóch robót odpowiadających swoich rodzajem i wartością robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przy czym odpowiednio dla:zadania nr 1-
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach- Malowanie pokoju
kierownika oraz intendenta.- za cenę łączną minimum 7700,00 zł. bruttozadania nr 2- Remont w
Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A w Katowicach-Kompleksowe malowanie
wszystkich pomieszczeń- za cenę łączną minimum 77 000,00 zł. bruttozadania nr 3- Remont w
Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach- Kompleksowe malowanie
wszystkich pomieszczeń- za cenę łączną minimum 38 000,00 zł. bruttozadania nr 4- Remont w
Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach-Kompleksowe malowanie
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wszystkich pomieszczeń- za cenę łączną minimum 53 800,00 zł. bruttob) oświadczenia na temat
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy.Wykonawca jest zobowiązany wykazać roboty budowlane i oświadczenia odrębnie
na każde zadanie (jeśli go to dotyczy tj. jeśli składa ofertę na więcej niż jedno zadanie),
wykazana wartość musi dotyczyć zrealizowanych faktycznie robót budowlanych mimo, iż np.
wartość realizowanego kontraktu jest wyższa lub jest dalej realizowana.

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

Przed zmianą: 
-wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, 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 referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty. Wykonawca winien w wykazie robót wykazać wykonanie co najmniej
dwóch robót odpowiadających swoich rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia. Przy czym odpowiednio dla:zadania nr 1- Remont w Oddziale Żłobka
Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach- Malowanie pokoju kierownika oraz
intendenta.- za cenę łączną minimum 7700,00 zł. brutto-oświadczenia na temat wykształcenia i
kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.

Po zmianie: 
Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, 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 referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy
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