Skarżysko-Kamienna, dn. 05 października 2022 r.

1.
2.

Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania pod nazwą: ”Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa pływalni miejskiej w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja pływalni miejskiej w Skarżysku-Kamiennej przy
ul. Spółdzielczej 19” na działkach (obręb 0003 PLACE ark. 17 nr ewid. Dz. 37/4, 38/4, 38/5, 65/5, 143/1)
w Skarżysku-Kamiennej”, znak ZP.MI.09.2022, numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2022/S 176-497110

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ
Zamawiający Miejskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Skarżysku-Kamiennej, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 ze zm. - zwanej dalej "p.z.p.") informuje,
że w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający dokonuje
zmiany treści SWZ, która wyniknęła z uwzględnienia w całości przez Zamawiającego odwołania
wykonawcy MTM Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie
(KRS: 0000381088) z dnia 23 września 2022 r. oraz częściowego uwzględnienia wniosku wykonawcy
TEXOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS:0000480044)
wniesionego w dniu 23 września 2022 r. o zmianę treści SWZ.
Zmiany SWZ następują w następującym zakresie:
W rozdziale D. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców w punkcie 2.3:
BYŁO:
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 45.000.000,00 zł
(słownie: czterdzieści pięć milionów złotych),
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
45.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych),
c) osiągnął łączne przychody netto z tytułu wykonanych i sprzedanych robót budowlanych nie
niższe niż 300.000.000,00 zł (trzysta milionów złotych) w każdym z dwóch poprzednich lat
obrotowych (2020 oraz 2021), ustalane na podstawie „Rachunku zysku i strat” w pozycjach:
„Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto
ze sprzedaży i zrównane z nimi” oraz wykazał się wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej
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na koniec każdego roku obrotowego większym bądź równym 1,00 w każdym
ze wskazanych okresów, w sytuacji w której wskaźnik bieżącej płynności finansowej liczony
jest jako iloraz: wskaźnik bpf = aktywa obrotowe/ zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w celu uzyskania wymaganych wartości opisanych w niniejszym punkcie
SWZ.
JEST:
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 30.000.000,00 zł
(słownie: trzydzieści milionów złotych),
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
45.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych),
c) osiągnął łączne przychody netto z tytułu wykonanych i sprzedanych robót budowlanych nie
niższe niż 70.000.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów złotych) w każdym z dwóch
poprzednich lat obrotowych (2020 oraz 2021), ustalane na podstawie „Rachunku zysku i strat”
w pozycjach: „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód
netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” oraz wykazał się wskaźnikiem bieżącej płynności
finansowej na koniec każdego roku obrotowego większym bądź równym 1,00 w każdym
ze wskazanych okresów, w sytuacji w której wskaźnik bieżącej płynności finansowej liczony
jest jako iloraz: wskaźnik bpf = aktywa obrotowe/ zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w celu uzyskania wymaganych wartości opisanych w niniejszym punkcie
SWZ.
Dalsza treść rozdziału nie ulega zmianie.
Jednocześnie na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 p.z.p. uwzględniając, że zmiany treści SWZ
są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie
się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu
składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert 07 listopada 2022 r. g. 12:00.
Termin odszyfrowania i otwarcia ofert – 07 listopada 2022 r. g. 14:00.
Wobec tego dalszych zmian SWZ dokonuje się następującym zakresie:
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W rozdziale K. Sposób złożenia
i otwarcia ofert w punkcie 1 i 2:
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BYŁO:
1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub
https://xx.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki „Złóż ofertę”. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami
należy złożyć w terminie do dnia 24 października 2022 r. r. do godz. 12:00.
2. Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy w dniu 24 października 2022 r.
o godz. 14:00.
JEST:
1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub
https://xx.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki „Złóż ofertę”. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami
należy złożyć w terminie do dnia 07 listopada 2022 r. r. do godz. 12:00.
2. Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy w dniu 07 listopada 2022 r.
o godz. 14:00.
Dalsza treść rozdziału nie ulega zmianie.
Powyższe zmiany treści SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem:
http://www.miejskieinwestycje.nbip.pl/ oraz https://www.miejskieinwestycje.pl .
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia powyższych
wprowadzonych zmian SWZ.
Elektronicznie
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