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Ogłoszenie nr 540209191-N-2019 z dnia 03-10-2019 r.

Bielsko-Biała:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 601697-N-2019 

Data: 25/09/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Krajowy numer identyfikacyjny

07001907700000, ul. Lipnicka  26, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 499

06 02, e-mail przetargi@zgm.eu, faks 33 499 06 02; 499 06 11. 

Adres strony internetowej (url): www.zgm.eu 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.5.1) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa

w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu,

Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego: 1) sporządzony wg załącznika nr 8 do

Specyfikacji wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, obejmujące co

najmniej 3 roboty budowlane w lokalach takich jak np: lokale mieszkalne, hotelowe, socjalne

itp., których przedmiotem były roboty ogólnobudowlane, instalacyjne elektryczne, wodno-

kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania itp, o wartości łącznej nie niższej niż 50% ceny

brutto złożonej oferty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 2) dowody poświadczające, że roboty
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budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w

szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone. Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 pkt 1

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) w

sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi 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. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów,

które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego, 3) sporządzony wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 9 do Specyfikacji, wykaz osób, w którym należy wyszczególnić

osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie

do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia uprawniające do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przepisami Ustawy Prawo

budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r.) lub dokumenty równoważne. Wykonawca winien

dysponować następującymi osobami: a) co najmniej 1 osobą przewidzianą do kierowania

robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do

kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i

posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne, b)

co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych

elektrycznych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne (D) i (E) uprawniające do zajmowania się

eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne równoważne, c)

co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych

gazowych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się

eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych lub inne równoważne. 

W imieniu Zamawiającego

Ireneusz Kiecak
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej


