
1 
 

Ogłoszenie nr 500074973-N-2017 z dnia 13-12-2017 r. 

 

Toruń: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 629733-N-2017  

Data: 07/12/2017  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Krajowy numer identyfikacyjny 34087521200000, ul. ul. 

Władysława Łokietka  5, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail 

centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url): http://centrumnowo.kei.pl/  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: I. Zdolność zawodowa: W celu wykazania spełniania 

warunku udziału w postępowaniu wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

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

okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej trzy usługi, których przedmiotem było (jest) świadczenie 

usługi obsługi technicznej nieruchomości, obejmującej co najmniej konserwację, naprawę i przeglądy 

techniczne nieruchomości w okresie minimum roku, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto 

każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz przedstawi dowody 

potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W odniesieniu do 

każdej wskazanej w wykazie usługi wykonawca winien podać ich wartości, przedmioty, daty 

wykonania i odbiorców oraz przedstawić dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie. Wykaz wykonanych usług stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA ! 

Dowodami, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 lit. b są zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126): referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. II. Zdolność techniczna: W celu wykazania spełniania warunku udziału w 
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postępowaniu wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w 

zakresie osób, które posiadają odpowiednie doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w 

następującym zakresie: Lp. Rodzaj instalacji Wymagane uprawnienia 1. Instalacje sanitarne i 

budowlane Minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w branży sanitarnej. 2. Instalacje elektryczne i teletechniczne Minimum dwie osoby 

posiadające świadectwo kwalifikacji SEPE 20kV, SEPD 2okV, 62SEPE, 62 SEP D. Minimum jedna osoba 

posiadająca uprawnienia SEP lub równoważne dozorowe i eksploatacyjne w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń o napięciu nie niższym niż 1 kV. Minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej. 3. Instalacje przeciwpożarowe 

Minimum jedna osoba posiadająca świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie 

uprawniającym do przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych. 4. Urządzenia klimatyzacyjne 

i urządzenia wentylacyjne Minimum jedna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji uprawniające 

do dozoru i obsługi nad eksploatacją urządzeń wentylacji oraz minimum dwie osoby posiadające 

certyfikat kwalifikacji F GAZY. UWAGA ! Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie przez jedną 

osobę więcej niż jednej funkcji pod warunkiem łącznego spełniania przez daną osobę warunków 

postawionych odpowiednio dla każdego ze wskazanych stanowisk z zastrzeżeniem, że jedna osoba 

nie może pełnić więcej niż dwóch funkcji. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie 

zostało wykonane przez osoby, które wykonawca zgłosi w wykazie osób, załączonym do oferty. W 

wypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia, konieczna będzie zmiana którejś z osób wymienionych 

w ofercie, może ona zostać zastąpiona wyłącznie przez osobę posiadającą, co najmniej równorzędne 

doświadczenie, po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiającego. Ocena spełniania warunku 

nastąpi w oparciu o złożony przez Wykonawcę wykaz osób stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: I. Zdolność zawodowa: W celu wykazania 

spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat 

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

okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej trzy usługi, których przedmiotem było (jest) świadczenie 

usługi obsługi technicznej nieruchomości, obejmującej co najmniej konserwację, naprawę i przeglądy 

techniczne nieruchomości w okresie minimum roku, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto 

każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz przedstawi dowody 

potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W odniesieniu do 

każdej wskazanej w wykazie usługi wykonawca winien podać ich wartości, przedmioty, daty 

wykonania i odbiorców oraz przedstawić dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie. Wykaz wykonanych usług stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA ! 

Dowodami, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 lit. b są zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126): referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. II. Zdolność techniczna: W celu wykazania spełniania warunku udziału w 

postępowaniu wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w 

zakresie osób, które posiadają odpowiednie doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w 

następującym zakresie: Lp. Rodzaj instalacji Wymagane uprawnienia 1. Instalacje sanitarne i 

budowlane Minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w branży sanitarnej. 2. Instalacje elektryczne i teletechniczne Minimum dwie osoby 
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posiadające świadectwo kwalifikacji SEPE 20kV, SEPD 2okV, G2 SEP E, G2 SEP D. Minimum jedna 

osoba posiadająca uprawnienia SEP lub równoważne dozorowe i eksploatacyjne w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń o napięciu nie niższym niż 1 kV. Minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej. 3. Instalacje 

przeciwpożarowe Minimum jedna osoba posiadająca świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w 

zakresie uprawniającym do przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych. 4. Urządzenia 

klimatyzacyjne i urządzenia wentylacyjne Minimum jedna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji 

uprawniające do dozoru i obsługi nad eksploatacją urządzeń wentylacji oraz minimum dwie osoby 

posiadające certyfikat kwalifikacji F GAZY. UWAGA ! Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie 

przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji pod warunkiem łącznego spełniania przez daną osobę 

warunków postawionych odpowiednio dla każdego ze wskazanych stanowisk z zastrzeżeniem, że 

jedna osoba nie może pełnić więcej niż dwóch funkcji. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe 

zamówienie zostało wykonane przez osoby, które wykonawca zgłosi w wykazie osób, załączonym do 

oferty. W wypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia, konieczna będzie zmiana którejś z osób 

wymienionych w ofercie, może ona zostać zastąpiona wyłącznie przez osobę posiadającą, co najmniej 

równorzędne doświadczenie, po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiającego. Ocena spełniania 

warunku nastąpi w oparciu o złożony przez Wykonawcę wykaz osób stanowiący załącznik nr 3 do 

SIWZ.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-12-15, godzina: 12:00  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-12-19, godzina: 10:00  

 


