
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbiórka budynku położonego w Mysłowicach przy ul. Towarowej 7A

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Mysowice

1.2.) Oddział zamawiającego: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271570799

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Partyzantów 21

1.4.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.7.) Numer telefonu: (32) 317-43-00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mzgk@mzgk.myslowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzgk.myslowice.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00098720/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-29 15:35

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00097295/01

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: 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
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dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie i prawidłowo ukończył: 

- dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki obiektu mieszkalnego – o wartości
nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda. 

UWAGA: W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej,
zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej
waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs
NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 

UWAGA: W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o
szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o
których mowa powyżej. 

b) dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia: 

- co najmniej 1 osobę w roli kierownika rozbiórki - posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym
upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. 

UWAGA: W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do
zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane. 

UWAGA: Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do
centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane oraz –
zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 

UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, w przypadku osób, które
posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności w obszarze kierowania budową /
robotami. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia -
nie spełnia, w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać
na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot
trzeci, na potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109
ust.1 pkt 4) ustawy Pzp

Po zmianie: 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie i prawidłowo ukończył: 

- dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki obiektu kubaturowego – o wartości
nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda. 

UWAGA: W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej,
zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej
waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs
NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 

UWAGA: W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o
szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o
których mowa powyżej. 

b) dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia: 

- co najmniej 1 osobę w roli kierownika rozbiórki - posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym
upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. 

UWAGA: W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do
zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane. 

UWAGA: Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do
centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane oraz –
zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 

UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, w przypadku osób, które
posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności w obszarze kierowania budową /
robotami. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia -
nie spełnia, w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać
na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot
trzeci, na potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109
ust.1 pkt 4) ustawy Pzp

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zmianie uległo również uzasadnienie nieudzielania przez zamawiającego zamówień
częściowych w SWZ: zob. Pkt III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) ppkt 6.
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