
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa drogi technologicznej na składowisku w nowym śladzie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273854704

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Lokalna 11

1.4.2.) Miejscowość: Tychy

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.4.7.) Numer telefonu: 327070104

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: szymon.lakota@master.tychy.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.master.tychy.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Gminna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00107452/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-01 14:41

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00107000/01

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: 
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. 
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę nie niższą niż 600.000,00 zł. Należy przedłożyć aktualny dokument potwierdzający, iż Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wykaże, iż zrealizował:
a) w ostatnich pięciu latach, a jeśli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy to w tym okresie wykonał
co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym zakresie o wartości co najmniej 500.000,00 zł. – brutto każda. 
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
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Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże,
że dysponuje: osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia (kopie dokumentów potwierdzające odpowiednie uprawniania należy
załączyć do oferty wraz z wykazem osób:
Kierownik budowy - wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 
uprawnienia budowalne bez ograniczeń do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
należący do właściwej izby samorządu zawodowego, 
a) min. 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji roboty budowlanej obejmującej swoim
zakresem budowę drogi.
Osoba ta musi porozumiewać się komunikatywnie w języku polskim lub taka komunikacja zostanie zapewniona poprzez
tłumacza w trakcie wykonywania prac wykonawczych. 
5. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

Po zmianie: 
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. 
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę nie niższą niż 600.000,00 zł. Należy przedłożyć aktualny dokument potwierdzający, iż Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wykaże, iż zrealizował:
a) w ostatnich pięciu latach, a jeśli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy to w tym okresie wykonał
co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym zakresie o wartości co najmniej 500.000,00 zł. – brutto każda. 
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże,
że dysponuje: osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia (kopie dokumentów potwierdzające odpowiednie uprawniania należy
załączyć do oferty wraz z wykazem osób:
Kierownik budowy - wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 
uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowalnymi w specjalności drogowej lub odpowiednie, należący do
właściwej izby samorządu zawodowego, 
a) min. 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji roboty budowlanej obejmującej swoim
zakresem budowę drogi.

5. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00107452/01 z dnia 2022-04-01

2022-04-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Budowa drogi technologicznej na składowisku w nowym śladzie”
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273854704
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: Lokalna 11
	1.4.2.) Miejscowość: Tychy
	1.4.3.) Kod pocztowy: 43-100
	1.4.4.) Województwo: śląskie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski
	1.4.7.) Numer telefonu: 327070104
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: szymon.lakota@master.tychy.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.master.tychy.pl
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
	1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00107452/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-01 14:41

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00107000/01
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



