
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.94.2022

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne) pod nazwą
Budowa systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości przy odśnieżaniu dachu krytej

pływalni Mewa w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj(1)

Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13-10-2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości przy odśnieżaniu dachu krytej

pływalni Mewa w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj(1)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c
1.4.2.) Miejscowość: Gliwice
1.4.3.) Kod pocztowy: 44-109
1.4.4.) Województwo: śląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka
budżetowa
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00370333/01
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:
1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.Zdolność techniczna lub zawodowa.
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 prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie polegające
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
architektonicznej 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.
5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.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.

Po zmianie:
1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.Zdolność techniczna lub zawodowa.
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 prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie polegające
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.
5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.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.
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:
2022-10-14 10:00

Po zmianie:
2022-10-19 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-14 11:00

Po zmianie:
2022-10-19 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-12

Po zmianie:
2022-11-17

p.o. Kierowniak Działu Planowania
i Zamówień

13-10-2022 r.  Katarzyna Pałka
__________________________________
data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

13-10-2022 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________

data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej
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