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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ptasia 2A lok. 15
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL619
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Minett
E-mail: biuro@mbm.wloclawek.pl 
Tel.:  +48 544262745
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mbm.wloclawek.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz
kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej
Numer referencyjny: MBM.NR.ZP.01/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45211340

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, polegające na budowie czterech podpiwniczonych
budynków mieszkalnych wielorodzinnych (posiadających po 6 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną) z
288 lokalami mieszkalnymi łącznie z niezbędnymi do funkcjonowania całej inwestycji instalacjami podziemnymi
i zagospodarowaniem terenu (ciągami pieszo-jezdnymi, parkingami oraz chodnikami, elementami zieleni i małej
architektury, wiatami śmietnikowymi oraz instalacjami i obiektami technicznymi - hydrofornią).
4 budynki wielorodzinne w technologii prefabrykowanej. Budynki złożone są z 5 typów modułów (każda klatka
schodowa z przypisanymi jej mieszkaniami to odrębny moduł) o zbliżonym wyglądzie zewnętrznym i układzie
funkcjonalnym. Różnice wynikają z układu i wielkości mieszkań znajdujących się w każdym module, który na
każdej kondygnacji nadziemnej prowadzi do 3 mieszkań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/05/2020

mailto:biuro@mbm.wloclawek.pl
www.mbm.wloclawek.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002o14e
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-057254
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 089-211337
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 04/05/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,co
najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, o wartości
co najmniej 6 000 000,00 PLN brutto – każda robota budowlana, w tym min. jedna robota w technologii
modułowej;
b) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji, które będą uczestniczyły w realizacji
zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycją art. 12
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22
grudnia2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej:
— kierownik budowy branży (specjalności) konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba, posiadająca ważne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
oraz doświadczenie w pełnieniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji
kierownika budowy lub kierownika robót branży (specjalności) konstrukcyjno-budowlanej lub inspektora nadzoru
inwestorskiego branży (specjalności) konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji co najmniej jednej roboty
budowlanej, polegającej na budowie budynku mieszkalnego w technologii modułowej o wartości minimum 6
000000,00 PLN brutto każda,
— kierownik robót sanitarnych – 1 osoba, posiadająca ważne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
— kierownik robót elektrycznych – 1 osoba, posiadająca ważne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń,
— kierownik robót drogowych – 1 osoba, posiadająca ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierowników poszczególnych branży
(specjalności)wymienionych powyżej, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może pełnić funkcje maksymalnie
dwóch kierowników.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211337-2020:TEXT:PL:HTML
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Dokumenty na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w sekcji III.1.3):
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
Powinno być:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,co
najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, o wartości
co najmniej 15 000 000,00 PLN brutto – każda robota budowlana, w tym min. jedna robota w technologii
modułowej;
b) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji, które będą uczestniczyły w realizacji
zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycją art. 12
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22
grudnia2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej:
— kierownik budowy branży (specjalności) konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba, posiadająca ważne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
oraz doświadczenie w pełnieniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji
kierownika budowy lub kierownika robót branży (specjalności) konstrukcyjno-budowlanej lub inspektora nadzoru
inwestorskiego branży (specjalności) konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji co najmniej jednej roboty
budowlanej, polegającej na budowie budynku mieszkalnego w technologii modułowej o wartości minimum 6
000000,00 PLN brutto każda,
— kierownik robót sanitarnych – 1 osoba, posiadająca ważne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
— kierownik robót elektrycznych – 1 osoba, posiadająca ważne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń,
— kierownik robót drogowych – 1 osoba, posiadająca ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń.
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Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierowników poszczególnych branży
(specjalności)wymienionych powyżej, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może pełnić funkcje maksymalnie
dwóch kierowników.
Dokumenty na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w sekcji III.1.3):
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 10/06/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą.
Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 08/08/2020
Powinno być:
Data: 13/08/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


