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Dotyczy: Budowa systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości
przy odśnieżaniu dachu krytej pływalni Mewa w Gliwicach
w systemie zaprojektuj i wybuduj(1)

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia

     Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych, w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja
warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:

W rozdziale 8. Warunki udziału w postępowaniu w pkt 4. Zdolność
techniczna lub zawodowa wprowadza się następującą zmianę:
JEST:
Określenie warunku:
1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
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 jedną usługę, której przedmiotem
było wykonanie dokumentacji projektowej systemu zabezpieczającego przed
upadkiem z wysokości 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 jedną robotę budowlaną polegającą
na budowie/modernizacji/rozbudowie systemu zabezpieczającego przed
upadkiem z wysokości. W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek
w zakresie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów podlega sumowaniu
na zasadzie: usługi projektowe zrealizowane przez jednego wykonawcę i roboty
budowlane zrealizowane przez innego jednego wykonawcę.
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  p raw id łowo  ukończy ł  co  na jmn ie j  j edno  zamówien ie  po lega jące
na budowie/modernizacji/rozbudowie systemu zabezpieczającego przed
upadkiem z wysokości w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami,
które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać
przedmiot zamówienia, to jest:
a) projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w
s p e c j a l n o ś c i  a r c h i t e k t o n i c z n e j  i  p o s i a d a j ą c y m  u b e z p i e c z e n i e
od odpowiedzialności cywilnej;
b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń
i posiadającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
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z 2022 r. poz. 88), 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. Zdolność zawodowa
dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniania łącznie dla wszystkich
podmiotów.

ZMIANA NA:
Określenie warunku:
1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
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 jedną usługę, której przedmiotem
było wykonanie dokumentacji projektowej systemu zabezpieczającego przed
upadkiem z wysokości 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 jedną robotę budowlaną polegającą
na budowie/modernizacji/rozbudowie systemu zabezpieczającego przed
upadkiem z wysokości. W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek
w zakresie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów podlega sumowaniu
na zasadzie: usługi projektowe zrealizowane przez jednego wykonawcę i roboty
budowlane zrealizowane przez innego jednego wykonawcę.
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  p raw id łowo  ukończy ł  co  na jmn ie j  j edno  zamówien ie  po lega jące
na budowie/modernizacji/rozbudowie systemu zabezpieczającego przed
upadkiem z wysokości w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami,
które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać
przedmiot zamówienia, to jest:
a) projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadającym ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej;
b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń
i posiadającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88), 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. Zdolność zawodowa
dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniania łącznie dla wszystkich
podmiotów.

W rozdziale 16. Termin składania i otwarcia ofert w pkt 1) i 2) wprowadza się
następujące zmiany:
JEST:



1) oferty należy złożyć do dnia 14-10-2022 r. do godz. 10:00,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14-10-2022 r. o godz. 11:00
ZMIANA NA:
1) oferty należy złożyć do dnia 19-10-2022 r. do godz. 10:00,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19-10-2022 r. o godz. 11:00

W rozdziale 17. Termin związania ofertą wprowadza się następujące zmiany:
JEST:
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 12-11-2022 r.
ZMIANA NA:
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17-11-2022 r.

Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
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