
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Nowego Sącza w 2021r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490580733

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wyspiańskiego 22

1.4.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 184427967

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.nowysacz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.nowysacz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005463/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-04 14:00

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00004753/01

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: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1) Nie podlegają wykluczeniu.2)
Spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:a) kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie precyzuje szczegółowych
wymagań;b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – należy wykazać, że, wykonawca:� posiada
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ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzeniac) zdolności technicznej lub zawodowej – należy wykazać, że wykonawca:�
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zamówienia których przedmiotem było
wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o powierzchni co najmniej 10 000 m2
oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego o powierzchni co najmniej 500 m2., a łączna
wartość każdego z zamówień wyniosła co najmniej 150 000,00 zł. brutto.� przy realizacji
zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: • kierownik
robót – osoba posiadająca wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalności
inżynieryjnej drogowej. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w
innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 11 z późn. zm.);• operator malowarki - co najmniej 2 osoby
posiadające wymagane prawem kwalifikacje do obsługi sprzętu do poziomego oznakowania
dróg;• osoba uprawniona do kierowania ruchem – co najmniej 2 osoby posiadające wymagane
prawem kwalifikacje.� przy realizacji zamówienia będzie dysponował niezbędnymi do
wykonania zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu tj.:• minimum 1 malowarką
samobieżną do oznakowania cienkowarstwowego, z elektronicznym sterowaniem znakowania, z
możliwością regulowania szerokości malowanego pasa oraz wyposażona w system
pneumatyczny do wykonania odblasku;• minimum 1 malowarką do wykonywania drobnych
elementów oznakowania cienkowarstwowego, ze sterowaniem ręcznym, wyposażona w system
pneumatyczny do wykonywania odblasku;• minimum 1 sprzętem do wykonywania oznakowania
poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych gładkich;• minimum 1
pojazd z przyczepami z oznakowaniem pulsacyjnym;• minimum 1 szczotka mechaniczna;•
minimum 1 frezarka do usuwania oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego;
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ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzeniac) zdolności technicznej lub zawodowej – należy wykazać, że wykonawca:�
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działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zamówienia których przedmiotem było
wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o powierzchni co najmniej 10 000 m2
oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego o powierzchni co najmniej 500 m2., a łączna
wartość każdego z zamówień wyniosła co najmniej 150 000,00 zł. brutto.� przy realizacji
zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: • kierownik
robót – osoba posiadająca wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalności
inżynieryjnej drogowej. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w
innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 11 z późn. zm.);• operator malowarki - co najmniej 2
osoby;• osoba uprawniona do kierowania ruchem – co najmniej 2 osoby posiadające wymagane
prawem kwalifikacje.� przy realizacji zamówienia będzie dysponował niezbędnymi do
wykonania zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu tj.:• minimum 1 malowarką
samobieżną do oznakowania cienkowarstwowego, z elektronicznym sterowaniem znakowania, z
możliwością regulowania szerokości malowanego pasa oraz wyposażona w system
pneumatyczny do wykonania odblasku;• minimum 1 malowarką do wykonywania drobnych
elementów oznakowania cienkowarstwowego, ze sterowaniem ręcznym, wyposażona w system
pneumatyczny do wykonywania odblasku;• minimum 1 sprzętem do wykonywania oznakowania
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poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych gładkich;• minimum 1
pojazd z przyczepami z oznakowaniem pulsacyjnym;• minimum 1 szczotka mechaniczna;•
minimum 1 frezarka do usuwania oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego;
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