
8.04.2015 bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=77832&rok=2015-04-08

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=77832&rok=2015-04-08 1/2

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 55592-2015 z dnia 2015-03-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czeladź

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja 3 budynków wielorodzinnych mieszkaniowych

wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest oraz pracami

towarzyszącymi, pozaaudytowymi. Wykaz prac...

Termin składania ofert: 2015-05-06

Numer ogłoszenia: 77832 - 2015; data zamieszczenia: 08.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 55592 - 2015 data 13.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kombatantów 4, 41-250 Czeladź, woj. śląskie, tel. 032 2651022,

2653377, fax. 032 2653641.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.2..

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować

wykonanie w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia

na kwotę nie niższą niż 1.500 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) każda..

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien

udokumentować wykonanie w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych związanych z przedmiotem

zamówienia na kwotę nie niższą łącznie niż 1.500 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy

złotych)..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.3..

W ogłoszeniu jest: W celu spełnienia tego warunku wykonawca przedstawić powinien: informację o stanie

wyposażenia technicznego (należy sporządzić wykaz sprzętu i urządzeń jakie posiada firma), informację o

stanie i strukturze zatrudnienia (należy podać średnioroczne zatrudnienie w ostatnich 2 latach, na pełnym

etacie na podstawie umowy o pracę - co najmniej 50 osób w każdym roku); należy dołączyć zaświadczenie

ZUS lub kopie odpowiednich druków DRA, informację o kwalifikacjach załogi..
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W ogłoszeniu powinno być: W celu spełnienia tego warunku wykonawca przedstawić powinien:

informację o stanie wyposażenia technicznego (należy sporządzić wykaz sprzętu i urządzeń jakie posiada

firma) informację o stanie i strukturze zatrudnienia (należy podać średnioroczne zatrudnienie w ostatnich 2

latach, na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę - co najmniej 30 osób w każdym roku); należy

dołączyć zaświadczenie ZUS lub oświadczenie. informację o kwalifikacjach załogi..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.5..

W ogłoszeniu jest: Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający

uzna posiadanie przez Wykonawcę: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2.000. 000,00 zł

słownie: dwa miliony złotych, środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie niższą niż 5.000

000,00 zł słownie: pięć milionów złotych. Dodatkowo należy dołączyć: kopię bilansu oraz rachunek zysków i

strat za ostatni rok lub inną informację określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem

(minimalny przychód ze sprzedaży za poprzedni rok wynosi co najmniej 20 mln złotych)..

W ogłoszeniu powinno być: Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż

2.000.000,00 zł słownie: dwa miliony złotych, środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie

niższą niż 1.500 000,00 zł słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych, kopię bilansu oraz rachunek

zysków i strat za ostatni rok lub inną informację określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności

ogółem (minimalny przychód ze sprzedaży za poprzedni rok wynosi co najmniej 1,5 mln złotych)..


