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Ogłoszenie nr 364097 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.

Częstochowa: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 354413

Data: 29/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.,

Krajowy numer identyfikacyjny 15140560700010, ul. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej  24, 42-200 

Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 682 461, e-mail zamowienia@zgm-tbs.czest.pl, faks

034 3682461, 3651290. 

Adres strony internetowej (url): www.zgm-tbs.czest.pl

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: a)wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 354413-2016 z dnia 29-11-2016 - Częstochowa 
1. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz re
monty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zas... 
Termin składania ofert/wniosków: 14-12-2016
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składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty

polegające na usuwaniu i zabezpieczaniu awarii wewnętrznych instalacji elektrycznej w budynkach

mieszkalnych wielorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych – o wartości minimalnej 50.000,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) netto; b) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

roboty polegające na remontach wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych

wielorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych – o wartości minimalnej 350.000,00 zł (słownie: trzysta

pięćdziesiąt tysięcy zł) netto; c) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę

do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj.: - co

najmniej osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

W ogłoszeniu powinno być: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

roboty polegające na usuwaniu i zabezpieczaniu awarii wewnętrznych instalacji elektrycznej w

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych – o wartości minimalnej

50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) brutto; b) wykonał nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, roboty polegające na remontach wewnętrznych instalacji elektrycznych w

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych – o wartości minimalnej

350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł)brutto; c)dysponuje następującym osobami

skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za

kierowanie robotami budowlanymi tj.: -co najmniej osobą posiadającą uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 5.1)

W ogłoszeniu jest: 1.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej

lub finansowej określonego w pkt 1.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a) dokumentów

potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
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zamawiającego w pkt VIII.1.3.2.a) SIWZ. 2.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może

złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez

zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie

opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 3. W celu potwierdzenia

spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 1.3.3.

SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a)wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt

VIII.1.3.3.a) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; b)

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi

załącznik nr 4 do SIWZ. 4.Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną

przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez

Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w

Biuletynie Zamówień Publicznych. 

W ogłoszeniu powinno być: 1.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji

ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 1.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:

a)dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

określoną przez zamawiającego w pkt VIII.1.3.2.a) SIWZ. 2.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny

wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej

wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
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potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 3.W celu

potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w

pkt 1.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu robót budowlanych, o których mowa

w pkt VIII.1.3.3.a) i VIII.1.3.3.b) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót

stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami

budowlanymi) i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

4.Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela

A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Publicznych. 


