
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa ulicy łączącej ul. Lwowską z Al. Piłsudskiego – budowa Obwodnicy Wschodniej – etap

II – opracowanie dokumentacji projektowej

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

1.4.9.) 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 00055557/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-14 14:52

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00048979/01

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: 
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
środki lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł;c) zdolności technicznej
lub zawodowej – należy wykazać, że wykonawca:� w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
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terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej
dotyczącej budowy/przebudowy/rozbudowy/odbudowy drogi publicznej o klasie Z lub wyższej i
długości co najmniej 1000 metrów oraz wartości zaprojektowanych robót budowlanych min. 1
000 000,00 zł. brutto w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 470) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz.1333) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2016r. poz.
124). Usługa musi być zakończona i poparta uzyskaniem stosownej ostatecznej decyzji
administracyjnej (pozwolenia na budowę/ZRID).� przy realizacji zamówienia będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: • projektant – osoba posiadająca wymagane
przez prawo uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
oraz legitymującym się dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej izby
samorządu zawodowego 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 (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333).• projektant – osoba posiadająca wymagane przez
prawo uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej oraz
legitymującym się dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego. 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
(tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333).• projektant – osoba posiadająca wymagane przez prawo
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz legitymującym się dokumentami potwierdzającymi przynależność do
właściwej izby samorządu zawodowego. 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 (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333).• projektant – osoba posiadająca
wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz legitymującym się dokumentami potwierdzającymi przynależność do
właściwej izby samorządu zawodowego 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 (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333).• projektant – osoba posiadająca
wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz
legitymującym się dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego. 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
(tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333).• projektant – osoba posiadająca wymagane przez prawo
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz legitymującym się dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej
izby samorządu zawodowego. 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 (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333).

Po zmianie: 
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
środki lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł;c) zdolności technicznej
lub zawodowej – należy wykazać, że wykonawca:� w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej
dotyczącej budowy/przebudowy/rozbudowy/odbudowy drogi publicznej o klasie Z lub wyższej i
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długości co najmniej 1000 metrów oraz wartości zaprojektowanych robót budowlanych min. 1
000 000,00 zł. brutto w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 470) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz.1333) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2016r. poz.
124). Usługa musi być zakończona i poparta uzyskaniem stosownej ostatecznej decyzji
administracyjnej (pozwolenia na budowę/ZRID). W przypadku usługi polegającej na
opracowaniu dokumentacji projektowej dot. przebudowy bądź rozbudowy drogi publicznej o
klasie Z lub wyższej i długości co najmniej 1000 metrów oraz wartości zaprojektowanych robót
budowlanych min. 1 000 000,00 zł. brutto w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych Zamawiający jako równoważne uznaje ich zgłoszenie. � przy realizacji
zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: • projektant –
osoba posiadająca wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności drogowej oraz legitymującym się dokumentami potwierdzającymi
przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego 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 (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333).• projektant – osoba
posiadająca wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności mostowej oraz legitymującym się dokumentami potwierdzającymi przynależność
do właściwej izby samorządu zawodowego. 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 (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333).• projektant – osoba posiadająca
wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz legitymującym się dokumentami
potwierdzającymi przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 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 (tj. Dz. U. z 2020r poz.
1333).• projektant – osoba posiadająca wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz legitymującym się dokumentami potwierdzającymi
przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego 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 (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333).• projektant – osoba
posiadająca wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz
legitymującym się dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego. 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
(tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333).• projektant – osoba posiadająca wymagane przez prawo
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz legitymującym się dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej
izby samorządu zawodowego. 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 (tj. Dz. U. z 2020r poz. 1333).
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