Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 66290-2016 z dnia 2016-03-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Barlinek
1.Zamówienie obejmuje pełnienie przez Wykonawcę obowiązków nadzoru inwestorskiego w
trakcie realizacji zadania pn. /Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego /A/, segment
1,2 w Barlinku Osiedle /Górny Taras, działka numer 2138, obręb 1...
Termin składania ofert: 2016-03-31

Numer ogłoszenia: 80052 - 2016; data zamieszczenia: 07.04.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 66290 - 2016 data 23.03.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320
Barlinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7462348, fax. 095 7462348.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•
•

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3).
W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku -Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 /trzech/
lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat 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. -co najmniej 1 usługi w
zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w budynkach
mieszkalnych nie będących budynkami zabytkowymi (z wyłączeniem obiektów takich
jak hale przemysłowe i magazynowe ) o kubaturze 4000 m3 i wartości roboty
budowlanej nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto, -co najmniej 1 usługi w zakresie
pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniach dotyczących
budynków użyteczności publicznej nie będących budynkami zabytkowymi o
powierzchni całkowitej budynku co najmniej 3500 m2 i wartości roboty budowlanej
nie mniejszej niż 3000 000 zł brutto.Ocena spełnienia warunku na podstawie Wykazu
usług metodą graniczną spełnia - nie spełnia.
W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku -Wykaz wykonanych usług w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich 3 /trzech/ lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat 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. -co najmniej 1 usługi
w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w budynkach
mieszkalnych nie będących budynkami zabytkowymi (z wyłączeniem obiektów takich
jak hale przemysłowe i magazynowe ) o kubaturze 4000 m3 i wartości roboty
budowlanej nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto. Ocena spełnienia warunku na
podstawie Wykazu usług metodą graniczną spełnia - nie spełnia.
•
•

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3).
W ogłoszeniu jest: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna za spełniony warunek
jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje: -Inspektorem nadzoru branży budowlanej - 1
osoba, uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu
budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 5-cioletni okres
doświadczenia zawodowego łącznie jako inspektor nadzoru branży budowlanej w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej;doświadczenie jako inspektor nadzoru branży
budowlanej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji robót
budowlanych w co najmniej dwóch budynkach użyteczności publicznej o powierzchni
całkowitej nie mniejszej niż 1000 m2 każdy, - Inspektorem nadzoru branży sanitarnej1 osoba; uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby
samorządu budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji,
urządzenia ciepłownicze ,wodno - kanalizacyjne, gazowe - Co najmniej roczne
doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora branży sanitarnej w co najmniej jednym
budynku użyteczności publicznej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, -inspektorem
nadzoru branży elektrycznej - 1 osoba , uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne
do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, należącego do właściwej
miejscowo izby samorządu budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urządzenia elektroenergetyczne -Co najmniej roczne doświadczenie w
pełnieniu funkcji inspektora branży elektrycznej w co najmniej jednym budynku
użyteczności publicznej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, - Osobę z doświadczeniem w
zakresie udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004r - Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie rozliczania projektów
finansowanych ze środków unijnych - 1 osoba , minimum 5 letnie doświadczenie.
Ocena spełnienia warunku na podstawie Wykazu osób oraz oświadczenia Wykonawcy
o uprawnieniach tych osób, metodą graniczną spełnia - nie spełnia.
W ogłoszeniu powinno być: III.3.4)Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna za spełniony
warunek jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje: -Inspektorem nadzoru branży
budowlanej - 1 osoba, uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby
samorządu budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 5cioletni okres doświadczenia zawodowego łącznie jako inspektor nadzoru branży
budowlanej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;doświadczenie jako inspektor
nadzoru branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji
robót budowlanych w co najmniej jednym budynku mieszkalnictwa wielorodzinnego

o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 4000 m3 - Inspektorem nadzoru branży
sanitarnej- 1 osoba; uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby
samorządu budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji,
urządzenia ciepłownicze ,wodno - kanalizacyjne, gazowe - Co najmniej 5- o
doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora branży sanitarnej w tym co najmniej
roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora branży sanitarnej w co najmniej
jednym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , -inspektorem nadzoru branży
elektrycznej - 1 osoba , uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby
samorządu budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji,
urządzenia elektroenergetyczne, Co najmniej 5-cioletni okres doświadczenia
zawodowego jako inspektor nadzoru branży elektrycznej w tym co najmniej roczne
doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora branży elektrycznej w co najmniej
jednym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu . Ocena spełnienia warunku na
podstawie Wykazu osób oraz oświadczenia Wykonawcy o uprawnieniach tych osób,
metodą graniczną spełnia - nie spełnia.
•
•

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 8.04.2016 godzina 10:00, miejsce: BTBS Sp. z o.o., ul.
Szpitalna 4, 74-320 Barlinek. Sekretariat..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 10:00, miejsce: BTBS Sp. z
o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek. Sekretariat..

