
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), który będzie

funkcjonował w budynku Tyskich Hal Targowych przy al. Marszałka Piłsudskiego 8 w Tychach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: "ŚRÓDMIEŚCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276063392

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. Marszałka Piłsudskiego 12

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: +48 (32) 325 72 11

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@srodmiescie.tychy.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://srodmiescie.tychy.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Prawa Handlowego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wynajem i zarządzanie nieruchomościami, działalność wydawnicza oraz zarządzanie
infrastrukturą telekomunikacyjną

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00079142/01

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: 
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Zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz 
od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlano-instalacyjne polegające na
dostawie i wykonaniu Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, o podobnej skali i złożoności
zamówienia wraz z przedłożeniem dokumentów w postaci referencji, bądź innych dokumentów
potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek musi
spełniać co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach
niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia
wszczęcia postepowania. W przypadku, gdy w dniu wszczęcia postępowania, NBP nie
opublikował średnich kursów walut, zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie
średni kurs NBP.
b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami skierowanymi przez wykonawcę 
do realizacji zamówienia publicznego tj.:
 Kierownik budowy – spełniający minimalne wymagania: - uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym [tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.] lub równoważne
upoważniające do pełnienia funkcji kierownika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym w
niniejszym zamówieniu. 
 Kierownik robót ds. elektrycznych – spełniający minimalne wymagania: - uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie 
z polskim Prawem Budowlanym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 
lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym
zamówieniu.
 Pracownicy w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadający niezbędne
kwalifikacje, doświadczenie i stosowne uprawnienia.

Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę więcej niż funkcję jednego kierownika.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek musi
spełniać co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający określając wymogi w sprawie posiadania stosownych uprawnień budowlanych
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz dopuszcza pełnienie funkcji Kluczowych specjalistów 
w ww. specjalnościach przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane
na zasadach określonych w przepisach odrębnych stosownie do zapisów art. 12a ustawy 
z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) i/lub ustawy 
z dn. 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

Po zmianie: 
Zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlano-instalacyjne polegające na dostawie 
i wykonaniu Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, o podobnej skali i złożoności zamówienia
wraz z przedłożeniem dokumentów w postaci referencji, bądź innych dokumentów
potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Wartość robót musi wynosić co najmniej 100.000,00 zł netto
każda z nich, a z referencji bądź innych dokumentów potwierdzających wykonanie usługi winno
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wynikać wprost, że wartość ta dotyczy wykonania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego wraz
z wpięciem do sytemu ppoż. obiektu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek musi
spełniać co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach
niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia
wszczęcia postepowania. W przypadku, gdy w dniu wszczęcia postępowania, NBP nie
opublikował średnich kursów walut, zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie
średni kurs NBP.
b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami skierowanymi przez wykonawcę 
do realizacji zamówienia publicznego tj.:
 Kierownik budowy – spełniający minimalne wymagania: - uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym [tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.] lub równoważne
upoważniające do pełnienia funkcji kierownika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym w
niniejszym zamówieniu. 
 Kierownik robót ds. elektrycznych – spełniający minimalne wymagania: - uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie 
z polskim Prawem Budowlanym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 
lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym
zamówieniu.
 Pracownicy w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadający niezbędne
kwalifikacje, doświadczenie i stosowne uprawnienia.

Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę więcej niż funkcję jednego kierownika.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek musi
spełniać co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający określając wymogi w sprawie posiadania stosownych uprawnień budowlanych
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz dopuszcza pełnienie funkcji Kluczowych specjalistów 
w ww. specjalnościach przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane
na zasadach określonych w przepisach odrębnych stosownie do zapisów art. 12a ustawy 
z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) i/lub ustawy 
z dn. 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

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: 
2021-07-12 11:30

Po zmianie: 
2021-07-26 11:30

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

Przed zmianą: 
2021-07-12 12:00
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Po zmianie: 
2021-07-26 12:00

Ogłoszenie nr z dnia
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