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Ogłoszenie nr 540209590-N-2020 z dnia 23-10-2020 r.

Ruda Śląska:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 587940-N-2020 

Data: 08/10/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.

z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27354564700000, ul. ul. 1 Maja  218, 41-710  Ruda Śląska,

woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2420133 , e-mail zamowienia@mpgm.com.pl, faks

322 420 881. 

Adres strony internetowej (url): http://www.bip.mpgm.com.pl/przetargi.php?przetargi_menu_id=1 

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: 1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

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

wykonał należycie co najmniej: • 2 roboty budowlane polegających na wykonaniu docieplenia

budynku o łącznej wartości co najmniej 300 000 zł brutto, • 2 roboty budowlane polegających na

wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej o wartości co najmniej 150 000 zł brutto oraz • 1 roboty

budowlane polegających na wykonaniu remoncie klatki schodowej o wartości co najmniej 30

000 zł brutto. Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji

składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na
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zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej

mowa (roboty wskazane w pdpk a) 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 doświadczenia. 2. Wykonawca

musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami: osobą niezbędną do

wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane w zakresie kierowania

robotami budowlanymi w specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im

ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia

15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst

jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) tj.

osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w

przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia

15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

(„świadczenie usług transgranicznych”). 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed

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

okresie, wykonał należycie co najmniej: • 2 roboty budowlane polegających na wykonaniu

docieplenia budynku o łącznej wartości co najmniej 300 000 zł brutto, • 2 roboty budowlane

polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej o wartości co najmniej 150 000 zł

brutto oraz • 1 roboty budowlane polegających na wykonaniu remoncie klatki schodowej o

wartości co najmniej 30 000 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia spełnianie warunków określonych w pkt 3.1 Wykonawcy wykazują

łącznie – Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczególnego sposobu spełnienia warunku,

o którym mowa w art. 23 ust. 5 ustawy. 2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje

lub będzie dysponował) osobami: osobą niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia tj.

posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.

uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: -

konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie

zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych
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architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), lub

spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą

wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). 


