
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji przepompowni ścieków 

wraz z dostawą i montażem dwóch zatapialnych pomp 
przy ul. Borówki 4c w Poznaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302538131

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jana Matejki 57

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 60-770

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.7.) Numer telefonu: 61415 88 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00118499

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00117763/01

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:
5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą: 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00118499 z dnia 2021-07-19

2021-07-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ:
2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ - załącznik nr 2 i nr 3
do SWZ;
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 4 do SWZ) oraz oświadczenia podmiotu 
udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII pkt
1 SWZ - załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy na okoliczność 
zobowiązania podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
4) oryginał dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub 
gwarancji);
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa
(jeżeli 
dotyczy);
6) dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(jeżeli 
dotyczy).
7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie,
z 
którego wynika, które roboty/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (w zakresie, 
o którym mowa w Rozdziale VI pkt 4 SWZ) - załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).
8) specyfikację techniczną materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych – załącznik nr 12 do
SWZ
(jeżeli dotyczy).

Po zmianie: 
WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ:
2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ - załącznik nr 2 i nr 3
do SWZ;
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 4 do SWZ) oraz oświadczenia podmiotu 
udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII pkt
1 SWZ - załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy na okoliczność 
zobowiązania podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
4) oryginał dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub 
gwarancji);
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa
(jeżeli 
dotyczy);
6) dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(jeżeli dotyczy).
7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie,
z którego wynika, które roboty/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (w zakresie, o którym
mowa w Rozdziale VI pkt 4 SWZ) - załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą: 
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art.
454-455 PZP oraz zapisów Projektowanych postanowień umowy

Po zmianie: 
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art.
454-455 PZP oraz zapisów Projektowanych postanowień umowy.
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