
4.12.2020

1/4

Ogłoszenie nr 540533770-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.

Będzin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 761812-N-2020 

Data: 03-12-2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

27750841300000, ul. Krakowska  16, 42-500  Będzin, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 775-81-

31; 775-81-32, 32 775 81 31 do 33, e-mail zamowienia.publiczne@mzbm.bedzin.pl, faks -. 

Adres strony internetowej (url): www.mzbm.bedzin.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 3) 

W ogłoszeniu jest: II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie

podzielone jest na części: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można

składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie

następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może

zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

W ogłoszeniu powinno być: II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: NIE Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu można składać w odniesieniu do: NIE DOTYCZY Zamawiający zastrzega sobie

prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: NIE DOTYCZY Maksymalna

liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
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NIE DOTYCZY 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1.Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca

wykaże co najmniej jedną wykonaną robotę budowlaną, polegającą na rozbiórce budynku, o

wartości brutto nie mniejszej niż 120 000,00, wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie. 2.

Dysponowana odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia - warunek będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie (

dysponuje lub będzie dysponował) 1 osobą posiadującą uprawnienia do pełnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowalne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz

zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.

Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) lub spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze 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 15.12.2000 r. o

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług

transgranicznych”). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1.Warunek będzie spełniony, jeżeli

wykonawca wykaże co najmniej jedną wykonaną robotę budowlaną, polegającą na rozbiórce

budynku, o wartości brutto nie mniejszej niż 120 000,00, wykonaną w okresie ostatnich pięciu

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

okresie. 2. Dysponowana odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia - warunek będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże

dysponowanie ( dysponuje lub będzie dysponował) 1 osobą posiadującą uprawnienia do
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pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im

ważne uprawnienia budowalne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów oraz zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów

budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) lub spełniającymi warunki, o których mowa w art.

12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze 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

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

(„świadczenie usług transgranicznych”). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w

ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: NIE Informacje dodatkowe: NIE DOTYCZY 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.5) 

W ogłoszeniu jest: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Dopuszcza się złożenie

oferty wariantowej: Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem

oferty zasadniczej: 

W ogłoszeniu powinno być: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: NIE Dopuszcza

się złożenie oferty wariantowej: NIE Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z

jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: NIE 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.1) 

W ogłoszeniu jest: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków:

Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu powinno być: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: NIE
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DOTYCZY Informacje dodatkowe: NIE DOTYCZY 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 2.3) 

W ogłoszeniu jest: IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp

(przetarg nieograniczony) Nie 

W ogłoszeniu powinno być: IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1

ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) TAK 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.8) 

W ogłoszeniu jest: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji

elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 

W ogłoszeniu powinno być: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie

aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

NIE 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 18.12.2020, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być

sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 18.12.2020, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > POLSKI


