
Ogłoszenie nr 540074626-N-2020 z dnia 30-04-2020 r.

Wałbrzych:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 532844-N-2020

Data: 21/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, Krajowy numer identyfikacyjny

89133781500000, ul. ul. Generała Andersa  48, 58-304  Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo

Polska, tel. 748 870 505, e-mail mzb@mzbwalbrzych.pl, faks 748 477 477.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: V

Punkt: 1.2.3)

W ogłoszeniu jest: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który:

Dla zadania nr 1 a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał /zakończył należycie co

najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na: wykonaniu co najmniej jednej roboty

polegającej na budowie instalacji c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz

wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej w lokalu mieszkalnym. Przez jedną robotę

budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego

zadania inwestycyjnego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli roboty budowlane zostały

wykonane na podstawie jednej umowy lub 1 zadania inwestycyjnego. b) dysponuje lub będzie
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dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: --

Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający łącznie:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane i Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku

wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych

państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(Dz. U. z 2018 poz. 2272 ze zm.). minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w

nadzorowaniu robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (łącznie) na

stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego Dla

zadania nr 2 a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej

jedną robotę budowlaną polegającą na: remoncie i/lub przebudowie lokalu mieszkalnego w

zakresie, której była wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji c.o. oraz wykonanie

instalacji wentylacyjneji I gazowej Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie

robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli roboty budowlane zostały wykonane na

podstawie jednej umowy lub 1 zadania inwestycyjnego. b) dysponuje lub będzie dysponować

następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: -- Kierownik

robót konstrukcyjno – budowlanych posiadający łącznie: uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenie

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z

2019 poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na
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podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców

zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na

zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z

2018 poz. 2272 ze zm.). minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (łącznie) na stanowiskach: kierownik budowy,

kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego - Kierownik robót instalacyjnych w

zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych posiadający łącznie: uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz.

831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców

zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na

zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z

2018 poz. 2272 ze zm.). minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (łącznie) na stanowiskach:

kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego - Kierownik robót

instalacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

posiadający łącznie: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia

2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub im odpowiadające ważne

uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/a13694f7-bcb2-43f2-a09c-358c...

3 z 7 2020-04-30 12:31



przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne

kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 poz. 2272 ze zm.). Minimum 3 lata

doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót w specjalności instalacyjnej w

zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach:

kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Zamawiający

dopuszcza możliwość łączenia funkcji.

W ogłoszeniu powinno być: 1. 1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może

Wykonawca, który: Dla zadania nr 1 a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem

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

okresie, wykonał /zakończył należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, która

polegała na: wykonaniu co najmniej jednej roboty polegającej na budowie instalacji c.o.

na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji

nawiewno - wywiewnej w lokalu mieszkalnym/lokalu użytecznosci publicznej. Przez

jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej

umowy lub jednego zadania inwestycyjnego. Zamawiający uzna warunek za spełniony

jeśli roboty budowlane zostały wykonane na podstawie jednej umowy lub 1 zadania

inwestycyjnego. b) dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: -- Kierownik robót instalacyjnych w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych posiadający łącznie: uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019

poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców

zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na

zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
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kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.

U. z 2018 poz. 2272 ze zm.). minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w

nadzorowaniu robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez

ograniczeń (łącznie) na stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót lub

inspektor nadzoru inwestorskiego Dla zadania nr 2 a) w okresie ostatnich 10 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:

remoncie i/lub przebudowie lokalu mieszkalnego / lokalu użytecznosci publicznej w

zakresie, której była wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji c.o. oraz

wykonanie instalacji wentylacyjneji I gazowej Przez jedną robotę budowlaną

Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego

zadania inwestycyjnego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli roboty

budowlane zostały wykonane na podstawie jednej umowy lub 1 zadania

inwestycyjnego. b) dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: -- Kierownik robót konstrukcyjno –

budowlanych posiadający łącznie: uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019

poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców

zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach,

na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.

U. z 2018 poz. 2272 ze zm.). minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w

nadzorowaniu robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (łącznie) na

stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru

inwestorskiego - Kierownik robót instalacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający

łącznie: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
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instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Inwestycji i

Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019

poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku

wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w

innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 poz. 2272 ze zm.). minimum 3 lata

doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót w specjalności instalacyjnej w

zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych bez ograniczeń (łącznie) na stanowiskach: kierownik budowy,

kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego - Kierownik robót

instalacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, posiadający łącznie: uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Inwestycji i

Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019

poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku

wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w

innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 poz. 2272 ze zm.). Minimum 3 lata

doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót w specjalności instalacyjnej w

zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na

stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru
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inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji.
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