
Skarżysko-Kamienna, dnia 16 marca 2023 r. 
Miejskie Inwestycje 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Skarżysku Kamiennej 
ul. Legionów 122 D lok. 114 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

1. Wykonawcy 
2. 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.02.2023, numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2023/S 
041-120928, zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr: 2023/S 053-155545 
 

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 częściowego 
uwzględnienia wniosku wykonawcy TEXOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Krakowie (KRS:0000480044) wniesionego w dniu 07 marca 2023 r. o zmianę 
treści SWZ. 

 
Zmiany SWZ dokonuje się w następującym zakresie:  
 
W rozdziale D. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców w punkcie 2 podpunkcie 2.3 
litera a) 
 
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 
30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), 

 
JEST: 
 
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 



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 
15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), 

 
W rozdziale D. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców w punkcie 2 podpunkcie 2.4 
 
BYŁO: 
 
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował i zakończył co najmniej  2 
(dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub nadbudowie obiektu 
użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy co najmniej 2.500 m² (dwa tysiące pięćset 
metrów kwadratowych) oraz kubaturze co najmniej 30.000 m3 (trzydzieści tysięcy metrów 
sześciennych) i o wartości co najmniej 30.000.000,00 złotych brutto (trzydzieści milionów 
złotych brutto) odrębnie dla każdej inwestycji.  
 
JEST: 
 
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował i zakończył co najmniej  2 
(dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub nadbudowie obiektu 
użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy co najmniej 2.500 m² (dwa tysiące pięćset 
metrów kwadratowych) oraz kubaturze co najmniej 30.000 m3 (trzydzieści tysięcy metrów 
sześciennych) i o wartości co najmniej 25.000.000,00 złotych brutto (dwadzieścia pięć  
milionów złotych brutto) odrębnie dla każdej inwestycji.  
 
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 - 20 kwietnia 2023 g. 12:00. 
Termin odszyfrowania i otwarcia ofert – 20 kwietnia 2023 r. g. 14:00. 

 
Wobec tego dalszych zmian SWZ dokonuje się następującym zakresie:  
 
 



W rozdziale K. Sposób złożenia oferty oraz miejsce i termin składania i otwarcia ofert w 
punkcie 1 i 2: 
 
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 06 kwietnia 2023 
r. do godz. 12:00. 
2. Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy w dniu 06 kwietnia 
2023 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 20 kwietnia 2023 
r. do godz. 12:00. 
2. Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy w dniu 20 kwietnia 
2023 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 zmian wprowadzonych do SWZ. 
 
 
 

.......................................................................... 
   Osoba upoważniona w imieniu Zamawiającego: 
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