
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja obiektów mostowych na terenie Nowego Sącza

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 00042313/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-28 12:07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00033928/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą: 
Modernizacja mostu nad rzeką Łubinka w ciągu ul. Barskiej będzie polegała na wymianie
dylatacji na dylatacje modułowe oraz wymiana nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach. W
zakres robót wchodzi również montaż odwodnienia izolacji w postaci saczków i drenów.
Elementy betonowe – przyczółki, skrzydła, gzymsy, filary oraz płyta pomostu podlegają
naprawie skorodowanej powierzchni poprzez reprofilację betonu i zabezpieczenie jego
powierzchni powłokami malarskimi.
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Po zmianie: 
Modernizacja mostu nad rzeką Łubinka w ciągu ul. Barskiej będzie polegała na wymianie
dylatacji na dylatacje blokowe oraz wymiana nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach. W
zakres robót wchodzi również montaż odwodnienia izolacji w postaci saczków i drenów.
Elementy betonowe – przyczółki, skrzydła, gzymsy, filary oraz płyta pomostu podlegają
naprawie skorodowanej powierzchni poprzez reprofilację betonu i zabezpieczenie jego
powierzchni powłokami malarskimi.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
zamawiający od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej żąda dostarczenia w
wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy PZP:1) w zakresie posiadania
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności:a) oświadczenia o posiadaniu
niezbędnych kompetencji lub uprawnień do realizacji zamówienia – ocena spełniania warunku w
oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4);2) w zakresie
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, nie niższej od
wymogów w stosunku do odpowiedniej części zamówienia;b) informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą od wymogów w stosunku
do odpowiedniej części zamówienia, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej
złożeniem;

Po zmianie: 
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
zamawiający od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej żąda dostarczenia w
wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy PZP:1) w zakresie posiadania
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności:a) oświadczenia o posiadaniu
niezbędnych kompetencji lub uprawnień do realizacji zamówienia – ocena spełniania warunku w
oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4);2) w zakresie
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, nie niższej od
wymogów w stosunku do odpowiedniej części zamówienia;b) informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą od wymogów w stosunku
do odpowiedniej części zamówienia, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej
złożeniem;3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej a) wykazu robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty;b) wykaz osób, którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji
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zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami załącznik nr 5
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