
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa drewnianej mobilnej modułowej podłogi sportowej 

do hali widowiskowo-sportowej „Orbita” 
przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020656009

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Lubińska 53

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 53-623

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.7.) Numer telefonu: 71 73 88 200

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: spartan@spartan.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spartan.wroc.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: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00193046/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-03 11:29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00189206/01

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 niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
w zakresie:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł.

3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże należyte wykonanie, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jednej dostawy drewnianej modułowej podłogi sportowej spełniającej wymogi FIBA dla poziomu 1 rozgrywek o
powierzchni nie mniejszej niż 1000 m².

Po zmianie: 
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
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postępowaniu w zakresie:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł.

3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże należyte wykonanie, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jednej dostawy drewnianej modułowej podłogi sportowej spełniającej wymogi FIBA dla poziomu 1 rozgrywek o
powierzchni nie mniejszej niż 1000 m².
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