
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont kapitalny sal sypialnych, łazienek i ciągów komunikacyjnych Internatu – etap V

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁOWICACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 532320141

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Zamkowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Tułowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 49-130

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 774600153

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

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tltulowice.pl/nowa/index.php

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

szkoła publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00043001/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-29 08:50

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00033548/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.6. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej

Przed zmianą: 
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następującychformularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz
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do „Formularza dokomunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentówelektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przyich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
oraz Warunkachkorzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiarplików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi
150 MB. Zamawiającymoże również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, e-mail:przetargi@korfantow.pl. Dokumenty elektroniczne, składane są przez
Wykonawcę zapośrednictwem„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający
dopuszcza równieżmożliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty
elektronicznej, na adres e-mail:przetargi@korfantow.pl. Dokumenty należy sporządzać w języku
polskim, w formie elektronicznejopatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w
postaci elektronicznej opatrzonejpodpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie
dostępnych formatach danych, wszczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt

Po zmianie: 
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następującychformularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz
do „Formularza dokomunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentówelektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przyich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
oraz Warunkachkorzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiarplików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi
150 MB. Zamawiającymoże również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, e-mail:sekretariat@tltulowice.pl. Dokumenty elektroniczne, składane są przez
Wykonawcę zapośrednictwem„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający
dopuszcza równieżmożliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty
elektronicznej, na adres e-mail:sekretariat@tltulowice.pl. Dokumenty należy sporządzać w
języku polskim, w formie elektronicznejopatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
w postaci elektronicznej opatrzonejpodpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie
dostępnych formatach danych, wszczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt

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) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny,2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ilewynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający wymaga posiadanie przez
Wykonawcę ważnej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczeniem okres co najmniej od
daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego zadania lub innego dokumentu
ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na wartość
nie mniejszą niż 100 000,00 zł .4) zdolności technicznej lub zawodowej:Weryfikacja spełnienia
tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby
wskazane do realizacji zamówienia.Wykonawca w celu potwierdzenia, że:- spełnia warunek
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dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat
zrealizował minimum 2 roboty budowlane której przedmiotem była budowa, przebudowa lub
remont budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użytkowego, o wartości nie
mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każda robota.Jeżeli w dokumentach składanych w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie
obcej - będą one przeliczane na PLN według średniego kursu w stosunku do danej waluty
opublikowanego przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji ośrednim kursie walut, zamawiający
dokonana odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w
którym NBP opublikuje wskazane informacje.- spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej
zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji zamówienia skieruje: osoby odpowiedzialne za
wykonawstwo robót (przewidziane do pełnienia funkcji kierownika robót) w specjalnościach:-
konstrukcyjno- budowlanej ,- instalacyjnej w zakresie instalacje sanitarne.Uprawnienia, o których
mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie1 lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się
równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: a) zakres
dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; b) sposób i okres
udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te
zasoby przy wykonywaniu zamówienia; c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający
zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Po zmianie: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny,2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ilewynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający wymaga posiadanie przez
Wykonawcę ważnej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczeniem okres co najmniej od
daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego zadania lub innego dokumentu
ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na wartość
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nie mniejszą niż 100 000,00 zł .4) zdolności technicznej lub zawodowej:Weryfikacja spełnienia
tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby
wskazane do realizacji zamówienia.Wykonawca w celu potwierdzenia, że:- spełnia warunek
dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat
zrealizował minimum 2 roboty budowlane której przedmiotem była budowa, przebudowa lub
remont budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użytkowego, o wartości nie
mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda robota.Jeżeli w dokumentach składanych w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie
obcej - będą one przeliczane na PLN według średniego kursu w stosunku do danej waluty
opublikowanego przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji ośrednim kursie walut, zamawiający
dokonana odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w
którym NBP opublikuje wskazane informacje.- spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej
zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji zamówienia skieruje: osoby odpowiedzialne za
wykonawstwo robót (przewidziane do pełnienia funkcji kierownika robót) w specjalnościach:-
konstrukcyjno- budowlanej ,- instalacyjnej w zakresie instalacje sanitarne.Uprawnienia, o których
mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie1 lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się
równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: a) zakres
dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; b) sposób i okres
udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te
zasoby przy wykonywaniu zamówienia; c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający
zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą: 
. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych
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00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, na konto
Zamawiającego. Nr konta: Bank Spółdzielczy w Namysłowie O/Tułowice 50 8890 0001 0609
3099 2011 00082) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 310, 836 i 1572).3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy
czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi,
że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku
dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem
koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium .

Po zmianie: 
. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych
00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, na konto
Zamawiającego. Nr konta: Bank Spółdzielczy w Namysłowie O/Tułowice 50 8890 0001 0609
3099 2011 00082) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 310, 836 i 1572).3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy
czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi,
że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku
dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem
koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium .
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