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Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zagospodarowanie terenu przy ul. Dzionkarzy w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 513286-N-2020
Data: 20/02/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000, ul. ul. Strzelców
Bytomskich, 44-109 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2310031, 3350444, e-mail mzuk@mzuk.pl,
faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (url): www.mzuk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
W ogłoszeniu jest:

Określenie warunków: 1) zdolność zawodowa - wiedza i doświadczenie: SKŁADANIE OFERTY NA 1 LUB 2
CZĘŚĆ (OFERTA NA JEDNĄ CZĘŚĆ) ZAMÓWIENIA: WARIANT I: Wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było wykonanie
dokumentacji projektowej obiektu zewnętrznego o przeznaczeniu rekreacyjno-sportowym oraz, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co
najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/ modernizacji/ rozbudowie/ obiektu zewnętrznego
o przeznaczeniu rekreacyjno-sportowym. W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek w zakresie
zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów podlega sumowaniu na zasadzie: co najmniej dwie usługi
projektowe zrealizowane przez jednego wykonawcę i co najmniej dwie roboty budowlane zrealizowane przez
innego jednego wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza sumowania pojedynczych usług projektowych
wykonanych przez dwóch różnych wykonawców i adekwatnie nie dopuszcza sumowania pojedynczych robót
budowlanych wykonanych przez dwóch różnych wykonawców. lub WARIANT II: Wykonawca musi wykazać,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia, z których każde polegało na budowie obiektu
zewnętrznego o przeznaczeniu rekreacyjno-sportowym w systemie "zaprojektuj i wybuduj". W przypadku
podmiotów działających wspólnie wykazanie warunku w zakresie zdolności zawodowej poszczególnych
podmiotów nie podlega sumowaniu, co oznacza, że ww. zdolnością zawodową musi się wykazać przynajmniej
jeden z podmiotów działających wspólnie. SKŁADANIE OFERTY NA DWIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
WARIANT I: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co
najmniej trzy usługi, których przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej obiektu zewnętrznego
o przeznaczeniu rekreacyjno-sportowym oraz, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej trzy roboty budowlane
polegające na budowie/ modernizacji/ rozbudowie/ obiektu zewnętrznego o przeznaczeniu
rekreacyjno-sportowym. W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek w zakresie zdolności
zawodowej poszczególnych podmiotów podlega sumowaniu na zasadzie: co najmniej trzy usługi projektowe
zrealizowane przez jednego wykonawcę i co najmniej trzy roboty budowlane zrealizowane przez innego
jednego wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza sumowania pojedynczych usług projektowych wykonanych
przez dwóch różnych wykonawców i adekwatnie nie dopuszcza sumowania pojedynczych robót budowlanych
wykonanych przez dwóch różnych wykonawców. lub WARIANT II: Wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co
najmniej trzy zamówienia, z których każde polegało na budowie obiektu zewnętrznego o przeznaczeniu
rekreacyjno-sportowym w systemie "zaprojektuj i wybuduj". W przypadku podmiotów działających wspólnie
wykazanie warunku w zakresie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu, co



oznacza, że ww. zdolnością zawodową musi się wykazać przynajmniej jeden z podmiotów działających
wspólnie. 2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, to znaczy: - projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej oraz posiadającego doświadczenie
w projektowaniu co najmniej jednego obiektu zewnętrznego o przeznaczeniu rekreacyjno-sportowym; -
kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.),
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831)
lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego
pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. W przypadku podmiotów działających wspólnie
warunek w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia podlega sumowaniu. Zamawiający wymaga
od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion
i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: W przypadku podania kwot w walucie
obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla
danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się
ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona
odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww.
informacje.
W ogłoszeniu powinno być:

1) zdolność zawodowa - wiedza i doświadczenie: SKŁADANIE OFERTY NA CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA:
WARIANT I: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co
najmniej dwie usługi, których przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej obiektu typu pumptrack
oraz, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/ modernizacji/ rozbudowie/
pumptracku. W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek w zakresie zdolności zawodowej
poszczególnych podmiotów podlega sumowaniu na zasadzie: co najmniej dwie usługi projektowe
zrealizowane przez jednego wykonawcę i co najmniej dwie roboty budowlane zrealizowane przez innego
jednego wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza sumowania pojedynczych usług projektowych wykonanych
przez dwóch różnych wykonawców i adekwatnie nie dopuszcza sumowania pojedynczych robót budowlanych
wykonanych przez dwóch różnych wykonawców. lub WARIANT II: Wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co
najmniej dwa zamówienia, z których każde polegało na budowie obiektu typu pumptrack w systemie
"zaprojektuj i wybuduj". W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie warunku w zakresie
zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu, co oznacza, że ww. zdolnością
zawodową musi się wykazać przynajmniej jeden z podmiotów działających wspólnie. SKŁADANIE OFERTY
NA CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: WARIANT I: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał
w sposób należyty co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej
obiektu zewnętrznego o przeznaczeniu rekreacyjno-sportowym oraz, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał
należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty
budowlane polegające na budowie/ modernizacji/ rozbudowie/ obiektu zewnętrznego o przeznaczeniu
rekreacyjno-sportowym. W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek w zakresie zdolności
zawodowej poszczególnych podmiotów podlega sumowaniu na zasadzie: co najmniej dwie usługi projektowe
zrealizowane przez jednego wykonawcę i co najmniej dwie roboty budowlane zrealizowane przez innego
jednego wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza sumowania pojedynczych usług projektowych wykonanych
przez dwóch różnych wykonawców i adekwatnie nie dopuszcza sumowania pojedynczych robót budowlanych
wykonanych przez dwóch różnych wykonawców. lub WARIANT II: Wykonawca musi wykazać, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co
najmniej dwa zamówienia, z których każde polegało na budowie obiektu zewnętrznego o przeznaczeniu
rekreacyjno-sportowym w systemie "zaprojektuj i wybuduj". W przypadku podmiotów działających wspólnie



wykazanie warunku w zakresie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu, co
oznacza, że ww. zdolnością zawodową musi się wykazać przynajmniej jeden z podmiotów działających
wspólnie. 2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, to znaczy: - projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej oraz posiadającego doświadczenie
w projektowaniu co najmniej jednego obiektu zewnętrznego o przeznaczeniu rekreacyjno-sportowym; -
kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.),
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831)
lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego
pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. W przypadku podmiotów działających wspólnie
warunek w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia podlega sumowaniu. Zamawiający wymaga
od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion
i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: W przypadku podania kwot w walucie
obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla
danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się
ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona
odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww.
informacje.

Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień

28-02-2020 r.  Katarzyna Pałka
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Zastępca Dyrektora Jednostki

28-02-2020 r.  Piotr Jarosz
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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