
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POŁOŻONEZGO W MYSŁOWICACH PRZY UL.

ROBOTNICZEJ 3

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

1.4.8.) Numer faksu: -

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 00124273/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-22 15:17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00122798/01

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:
5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
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Przed zmianą: 
Na podstawie art. 273 Ustawy Pzp zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie: 
braku podstaw do wykluczenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VI ust. 1 i VII ust. 1 SWZ
– Załącznik nr 4. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo
zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w ust. 6 niniejszego rozdziału.

Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna,
że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 
Zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych
środków dowodowych: 
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dokument winien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 
od wykonawcy, który powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, przedstawienia, w odniesieniu
do tych podmiotów, podmiotowych środków dowodowych określonych w ust. 6 pkt 1) powyżej
oraz spełnienia - w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - warunki udziału
w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi
stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ; 
wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ; 
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich 3
latach, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –
załącznik nr 7 do SWZ.

Po zmianie: 
Na podstawie art. 273 Ustawy Pzp zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie: 
braku podstaw do wykluczenia 
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spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VI ust. 1 i VII ust. 1 SWZ
– Załącznik nr 4. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo
zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w ust. 6 niniejszego rozdziału.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna,
że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 
Zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych
środków dowodowych: 
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dokument winien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 
od wykonawcy, który powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, przedstawienia, w odniesieniu
do tych podmiotów, podmiotowych środków dowodowych określonych w ust. 6 pkt 1) powyżej
oraz spełnienia - w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - warunki udziału
w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi
stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ; 
wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ; 
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich 3
latach, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –
załącznik nr 7 do SWZ.
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą,(...)– wzór stanowi załącznik
nr 8 do SWZ.

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Sekcja III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt 16 

W ogłoszeniu jest: 

16. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części ze względu na niewielki zakres i
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: 
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Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do wspólnej reprezentacji (wszyscy uczestnicy
ubiegający się o udzielenie zamówienia w charakterze Wykonawcy) w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem. 

W ogłoszeniu powinno być: 

16. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części ze względu na niewielki zakres i
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: 

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do wspólnej reprezentacji (wszyscy uczestnicy
ubiegający się o udzielenie zamówienia w charakterze Wykonawcy) w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem. 

W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy.
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