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Zmiana Nr 2 

Specyfikacji  Warunków Zamówienia Nr MCE/26/41/2021/DW  
 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Szkoła bez barier - przebudowa  

MSP nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego” 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) (Pzp), Zamawiający dokonuje 
zmiany treści SWZ następująco: 

1. w rozdz. XIX. Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu, 
wykaz podmiotowych środków dowodowych: 

 ust. 4.2.2. otrzymuje brzmienie: 
„ 4.2.2. Wykazu co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości brutto 
minimum 5 000 000,00 zł każda, obejmujące swym zakresem roboty 
ogólnobudowlane polegające na robotach remontowych, budowie lub 
rozbudowie.  
Mając na uwadze art. 117 ust. 1 Pzp Zamawiający zastrzega, że w sytuacji 
składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na 
zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek 
o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę 
(jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego 
zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. 
sumowania zasobów w zakresie doświadczenia. 

 
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót 
budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać 
robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył. 
 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia 
stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia  
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym 
Urzędu Zamówień Publicznych.” 

2. w rozdz. XXII. Wymagania dotyczące wadium: 

 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 18.06.2021 r. o godz. 09:00.” 

3. w rozdz. XXIII. Sposób i termin składania ofert: 

 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1.Ofertę  wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP  
i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do dnia 18.06.2021 r. 
do godziny 09:00 na konto pełnomocnika Zamawiającego, tj. Miejskiego 
Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12, woj. śląskie, 
adres skrzynki Gov (ePUAP) - /mzjos/SkrytkaESP lub na konto 
Zamawiającego, tj.  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie,  
ul. Kilińskiego 6, woj. Śląskie, adres skrzynki Gov (ePUAP) - 
/ZSP2Knurow/SkrytkaESP.” 
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4. rozdz. XXIV. Termin związania ofertą:  

 otrzymuje brzmienie:  
„Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdz. 
XXIII SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 
Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 17.07.2021 r.” 

5. w rozdz. XXV. Termin otwarcia ofert. Czynności związane z otwarciem ofert: 

 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2021 r. o godzinie 12:00, przy pomocy 
systemu teleinformatycznego.”  

6. Zmiany określone w ust. 1, 3 i 5  wprowadza się również w ogłoszeniu o zamówieniu. 
7. W pozostałym zakresie SWZ pozostaje bez zmian. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dyrektor MCE 
(-) Anna Misiura 
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