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Ogłoszenie nr 540196319-N-2020 z dnia 08-10-2020 r.
Mysłowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540181675-N-2020
Data: 21/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Mysłowice, Krajowy numer identyfikacyjny 27625539300000, ul. Ul. Powstańców 1,
41-400 Mysłowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 223 40 75, e-mail
um_zamowienia@myslowice.pl, faks 32 223 40 75; 222 25 65.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
wykazał, że: 1. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż
700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100). W przypadku wykazania kwoty w
walucie obcej, dla oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający
przyjmie iloczyn wykazanej kwoty i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy
Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku
wykazania kwoty w formie ilości cyfr, Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli
zostanie wykazana wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa w
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kwocie co najmniej siedmiocyfrowej jednakże ze wskazaniem, że jest nie mniejsza od kwoty
700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych). W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku
udziału w postępowaniu wykazanie, że jeden z wykonawców posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w kwocie jw. albo że wszyscy lub niektórzy z wykonawców posiadają
środki finansowe lub zdolność kredytową w łącznej kwocie jw.; 2. posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000,00 PLN (słownie: siedemset
tysięcy złotych 00/100). W przypadku wykazania sumy gwarancyjnej w walucie obcej, dla
oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przyjmie, iż sumą
ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty,
określonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu
wykazanie, że jeden z wykonawców posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną jw. albo że wszyscy lub niektórzy z wykonawców posiadają ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na łączną sumę gwarancyjną jw.; Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: W odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał, że: 1. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie
mniejszej niż 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100). W przypadku
wykazania kwoty w walucie obcej, dla oceny spełniania ww. warunku udziału w
postępowaniu Zamawiający przyjmie iloczyn wykazanej kwoty i średniego kursu tej waluty,
określonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu
wykazanie, że jeden z wykonawców posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
kwocie jw. albo że wszyscy lub niektórzy z wykonawców posiadają środki finansowe lub
zdolność kredytową w łącznej kwocie jw.; 2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100). W
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przypadku wykazania sumy gwarancyjnej w walucie obcej, dla oceny spełniania ww.
warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest
iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, określonego przez
Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu
wykazanie, że jeden z wykonawców posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną jw. albo że wszyscy lub niektórzy z wykonawców posiadają ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na łączną sumę gwarancyjną jw.; Informacje dodatkowe

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: W odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia: 1. Wykonał należycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie: 1.1. robotę lub roboty budowlane polegające na
budowie lub przebudowie lub rozbudowie boiska lub boisk o nawierzchni sztucznej trawy
lub o nawierzchni poliuretanowej o łącznej wartość (brutto) nie mniejszej niż 500 000 PLN
(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). W przypadku wykazania wartości w walucie
obcej, dla oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przyjmie
iloczyn wykazanej wartości i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy
Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
uzna za spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu wykazanie, że jeden z
wykonawców wykonał robotę budowlaną jw.; 2 Zamawiający wymaga, aby wykonawca
wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia: 2.1. Kierownika budowy – jedną osobę
uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń bez ograniczeń
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity –
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 6 maja 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im
odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów; 2.2. Kierownik robót elektrycznych – jedna osobę
uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r. poz 1333) i
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im
odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów; 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 ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: W odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia:
1. Wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 1.1. robotę lub roboty
budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie boiska lub boisk o
nawierzchni sztucznej trawy lub o nawierzchni poliuretanowej o łącznej wartość (brutto)
nie mniejszej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). W przypadku
wykazania wartości w walucie obcej, dla oceny spełniania ww. warunku udziału w
postępowaniu Zamawiający przyjmie iloczyn wykazanej wartości i średniego kursu tej
waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku udziału w
postępowaniu wykazanie, że jeden z wykonawców wykonał robotę budowlaną jw.; 2
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia:
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2.1. Kierownika budowy – jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity –Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze
zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające,
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; 2.2. Kierownik robót elektrycznych – jedna osobę
uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity –
Dz.U. z 2020 r. poz 1333) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 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:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: 1.Na podstawie art. 26 ust. 2 uPzp, Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1
uPzp , tj.: 1.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy
złotych 00/100) okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
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składania ofert – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału
w postępowaniu, dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, określonego w
Rozdziale VII pkt 4.1. SIWZ 1.2 dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700
000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) określoną przez
Zamawiającego – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału
w postępowaniu, dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, określonego w
Rozdziale VII pkt 4.2. SIWZ 2.Wykaz robót budowlanych wykonanych należycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – robotę lub roboty budowlane polegające na
budowie lub przebudowie lub rozbudowie boiska lub boisk o nawierzchni sztucznej
trawy lub o nawierzchni poliuretanowej o łącznej wartość (brutto) nie mniejszej niż
500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)., wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego roboty te
zostały wykonane (Załącznik Nr 6 do SIWZ), z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonana należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w
Rozdziale VII pkt 5.1. 3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia. Wykonawca wskaże osobę posiadającą uprawnienia
budowlane wydane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego: 3.1.
Kierownika budowy – jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.) i
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019r. w sprawie
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przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające,
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; 3.2 Kierownik robót elektrycznych – jedna osobę
uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity –
Dz.U. z 2020 r. poz 1333) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 6 maja 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów;(Załącznik Nr 5 do SIWZ) – w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej, określonego w Rozdziale VII pkt 5.2;
W ogłoszeniu powinno być: 1.Na podstawie art. 26 ust. 2 uPzp, Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 uPzp , tj.: 1.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 700
000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu,
dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, określonego w Rozdziale VII
pkt 4.1. SIWZ 1.2 dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100)
określoną przez Zamawiającego – w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, określonego w Rozdziale VII pkt 4.2. SIWZ 2.Wykaz robót
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budowlanych wykonanych należycie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończonych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – robotę lub roboty budowlane polegające na budowie
lub przebudowie lub rozbudowie boiska lub boisk o nawierzchni sztucznej
trawy lub o nawierzchni poliuretanowej o łącznej wartość (brutto) nie mniejszej
niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)., wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego
roboty te zostały wykonane (Załącznik Nr 6 do SIWZ), z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonana należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w Rozdziale VII pkt 5.1. 3.
Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
Wykonawca wskaże osobę posiadającą uprawnienia budowlane wydane na
podstawie właściwych przepisów prawa polskiego: 3.1. Kierownika budowy –
jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy
kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz.
1333, ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6
maja 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz.
831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 3.2 Kierownik
robót elektrycznych – jedna osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
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elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
– Dz.U. z 2020 r. poz 1333) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 6 maja 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im
odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;(Załącznik Nr 5 do SIWZ) –
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,
określonego w Rozdziale VII pkt 5.2;
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