
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad montażem klimatyzacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010347026

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Stanisława Moniuszki 1a

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-014

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 667-333-357

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@fsusr.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.fsusr.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Osoba prawna typu korporacyjnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00335567/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-06 13:38

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00292116/01

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: 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał trzy usługi, z których każda polegała na pełnieniu
funkcji Nadzoru Inwestorskiego / Inspektora Nadzoru/ Inwestora Zastępczego / Kierownika Kontraktu / Inżyniera Kontraktu
dla robót budowlanych polegających na budowie/ modernizacji/ remoncie systemu klimatyzacji lub wentylacji o wartości
robót oraz instalowanych urządzeń objętych nadzorem i odebranych, nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto;
a nadzorowane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone

Po zmianie: 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Nadzoru
Inwestorskiego / Inspektora Nadzoru/ Inwestora Zastępczego / Kierownika Kontraktu / Inżyniera Kontraktu dla robót
budowlanych polegających na budowie/ modernizacji/ remoncie systemu klimatyzacji lub wentylacji o wartości robót oraz
instalowanych urządzeń objętych nadzorem i odebranych, nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto”.
a nadzorowane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
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ukończone

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: 
2022-09-07 10:00

Po zmianie: 
2022-09-09 10:00

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

Przed zmianą: 
2022-09-07 10:30

Po zmianie: 
2022-09-09 10:30
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