
Zamość, dnia  16.04.2015 roku

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na  "Wykonanie  termomodernizacji  budynku  mieszkalnego,  wielorodzinnego
przy ul. Hrubieszowskiej 18 w Zamościu" 

Uczestnicy postępowania

dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  znak:  1/PN/WM/r.b./2015  na  "Wykonanie
termomodernizacji  budynku  mieszkalnego,  Wielorodzinnego  przy
ul. Hrubieszowskiej 18 w Zamościu" ogłoszonego w dniu 08.04.2015 r. 

Zamawiający – Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. dokonał
następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W  części  III  SIWZ  "INFORMACJA  O  OŚWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH,
JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA   WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU"  dodaje  się  pkt  2,
o treści:

2.   O zamówienie  mogą ubiegać się   wykonawcy,  którzy posiadają uprawnienia
do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,
jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień.  Posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia.  Znajdują  się  w  sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

      Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie
w formie formularza nr 2 stanowiącego zał. nr 6 do specyfikacji oraz złoży niżej
wymienione dokumenty : 

    a)  w zakresie potwierdzenia posiadania wiedzy i  doświadczenia:

     Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,  że wykonał
minimum 2  roboty  budowlane,  z  których  każda  stanowi  wartość  co  najmniej
400.000,00 zł o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, wykonanych
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich
rodzaju   i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  z  załączeniem dowodów
dotyczących  najważniejszych  robót  określających,  czy  roboty  te  zostały
wykonane   w  sposób  należyty  oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane
zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej   i  prawidłowo  ukończone -  poprzez
złożenie  wypełnionego  formularza nr 3  stanowiący   zał. nr  7  do specyfikacji
wraz z wymaganymi dokumentami.



b)  w zakresie potwierdzenia posiadania potencjału technicznego:

     Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w tym zakresie.

c)  w  zakresie  dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  -
pracownicy proponowani do wykonania zamówienia winni mieć odpowiednie
doświadczenie i kwalifikacje do robót objętych niniejszym przetargiem:

 Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże,
że  dysponuje  lub  będzie  dysponował,  na  czas  realizacji  zamówienia,
odpowiednio  wykwalifikowanym  personelem  bezpośrednio  zatrudnionym
do wykonania zamówienia, tj.: kierownikiem robót, który posiada uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie kierowania
robotami i przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz
co  najmniej  5-letnią  praktykę  zawodową;  doświadczonymi  murarzami
- tynkarzami - co najmniej 4 osoby z doświadczeniem co najmniej 3-letnim
oraz  co najmniej  2 osoby z trzyletnim doświadczeniem ogólnobudowlanym.
-  poprzez złożenie  wypełnionego formularza  nr  4   stanowiący  zał.  nr   8
do specyfikacji.

c)  w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy:

 Warunek  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże
że  posiada  opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument
potwierdzający,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności
cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem
zamówienia w wysokości co najmniej 500.000,00zł.

Inne  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  pozostają  bez
zmian.

Zamawiający  informuje,  że  wprowadzone  zmiany  obowiązują  wszystkich
Wykonawców.

       Zamawiający:

Małgorzata Popławska
      Prezes Zarządu 


