
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa przedłużenia ulicy Poniatowskiego w Chorzowie od ulicy Lwowskiej do ulicy

Katowickiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166249

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Bałtycka 8A

1.4.2.) Miejscowość: Chorzów

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 322411270

1.4.8.) Numer faksu: 322414060

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzuim.chorzow.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzuim.chorzow.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00061321/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-21 11:48

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00048843/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
1.6. Rodzaj zamawiającego

Przed zmianą: 
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Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej

Po zmianie: 
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

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. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 i 2
ustawy:
1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
a) Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 1 000 000,00 zł,
b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co
najmniej 2 500 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek
oceniany będzie łącznie.
2) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Potencjał techniczny Wykonawcy:
Wykonawca powinien dysponować co najmniej następującym potencjałem technicznym:
• koparko ładowarką - minimalna ilość 1 szt.
• koparką „obrotową” samojezdną – minimalna ilość 1 szt.
• samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym - minimalna ilość 2 szt.
• podnośnikiem samochodowym - minimalna ilość 1 szt.
• walcem statycznym samojezdnym – minimalna ilość 1 szt.
• walcem wibracyjnym samojezdnym – minimalna ilość 1 szt.
• zagęszczarką – minimalna ilość 2 szt.
• ubijakiem spalinowym – minimalna ilość 2 szt.
• sprężarką powietrzną spalinową – minimalna ilość 2 szt.
• skrapiarką do bitumu – minimalna ilość 1 szt.
• rozkładarką mas bitumicznych o szerokości roboczej min. 2 m – minimalna ilość 1 szt.
b) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj.
• kierownik budowy – 1 osoba – wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
• kierownik robót – 1 osoba - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
• kierownik robót – 1 osoba - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
• brygadzista – minimum 2 osoby – wymagane wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu
drogowym lub budowlanym, oraz doświadczenie zawodowe – min. 2 letnie w zakresie robót
drogowych;
• pracownicy fizyczni – minimum 8 osób – wymagane doświadczenie zawodowe – min. 2 letnie
w zakresie robót drogowych.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
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(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy
Wykonawca wskaże osobę spoza terytorium RP osoba ta musi:
• Posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży
budowlanej w kraju zamieszkania tych osób.
• Posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej na
zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U.
z 2020r. poz. 220 z poźn. zm.).
c) Doświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co
najmniej:
• co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzone dowodami, w ramach których wykonano
nawierzchnie z SMA o powierzchni minimum 2 000,00 m2 każde;
• co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzone dowodami, w ramach których wykonano
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o powierzchni minimum 400,00 m2 każde;
• co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzone dowodami, w ramach którego wykonano
oświetlenie ulic lub placów lub skwerów o ilości punktów świetlnych minimum 14 szt. każde.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zdolności
technicznej lub zawodowej oceniany będzie łącznie, przy czym w przypadku doświadczenia
Wykonawcy - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są
wymagane. W tym celu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołącza do oferty
oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy.
2. Udostępnianie zasobów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5
do SWZ.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3 wyżej, potwierdza,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
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art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
8) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Po zmianie: 
1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 i 2
ustawy:
1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
a) Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 1 000 000,00 zł,
b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co
najmniej 2 500 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek
oceniany będzie łącznie.
2) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Potencjał techniczny Wykonawcy:
Wykonawca powinien dysponować co najmniej następującym potencjałem technicznym:
• koparko ładowarką - minimalna ilość 1 szt.
• koparką „obrotową” samojezdną – minimalna ilość 1 szt.
• samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym - minimalna ilość 2 szt.
• podnośnikiem samochodowym - minimalna ilość 1 szt.
• walcem statycznym samojezdnym – minimalna ilość 1 szt.
• walcem wibracyjnym samojezdnym – minimalna ilość 1 szt.
• zagęszczarką – minimalna ilość 2 szt.
• ubijakiem spalinowym – minimalna ilość 2 szt.
• sprężarką powietrzną spalinową – minimalna ilość 2 szt.
• skrapiarką do bitumu – minimalna ilość 1 szt.
• rozkładarką mas bitumicznych o szerokości roboczej min. 2 m – minimalna ilość 1 szt.
b) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj.
• kierownik budowy – 1 osoba – wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej
bez ograniczeń,
• kierownik robót – 1 osoba - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń,
• kierownik robót – 1 osoba - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń bez ograniczeń,
• brygadzista – minimum 2 osoby – wymagane wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu
drogowym lub budowlanym, oraz doświadczenie zawodowe – min. 2 letnie w zakresie robót
drogowych;

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00061321/01 z dnia 2021-05-21

2021-05-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



• pracownicy fizyczni – minimum 8 osób – wymagane doświadczenie zawodowe – min. 2 letnie
w zakresie robót drogowych.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy
Wykonawca wskaże osobę spoza terytorium RP osoba ta musi:
• Posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży
budowlanej w kraju zamieszkania tych osób.
• Posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej na
zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U.
z 2020r. poz. 220 z poźn. zm.).
c) Doświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co
najmniej:
• co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzone dowodami, w ramach których wykonano
nawierzchnie z SMA o powierzchni minimum 2 000,00 m2 każde;
• co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzone dowodami, w ramach których wykonano
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o powierzchni minimum 400,00 m2 każde;
• co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzone dowodami, w ramach którego wykonano
oświetlenie ulic lub placów lub skwerów o ilości punktów świetlnych minimum 14 szt. każde.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zdolności
technicznej lub zawodowej oceniany będzie łącznie, przy czym w przypadku doświadczenia
Wykonawcy - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są
wymagane. W tym celu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołącza do oferty
oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy.
2. Udostępnianie zasobów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5
do SWZ.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3 wyżej, potwierdza,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
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kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
8) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

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: 
2021-05-25 09:00

Po zmianie: 
2021-05-28 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-05-25 09:30

Po zmianie: 
2021-05-28 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-06-23

Po zmianie: 
2021-06-26
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