
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa dachu budynku przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.2.) Oddział zamawiającego: Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590708822

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Majowa 15

1.4.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ttbs.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00153252/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-11 11:36

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00147686/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że wykonał min. 1 przebudowę, rozbudowę,
nadbudowę lub remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, użyteczności publicznej lub przemysłowego, podczas której
wykonane były prace dekarskie związane z wymianą lub montażem konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem na
kwotę (wartość prac dekarskich) min. 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł 00/100), 
2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą,
która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (Kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym
zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Po zmianie: 
1) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że wykonał min. 1 przebudowę, rozbudowę,
nadbudowę lub remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, użyteczności publicznej lub przemysłowego, podczas której
wykonane były prace dekarskie związane z wymianą lub montażem konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem na
kwotę (wartość prac dekarskich) min. 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100), 
2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą,
która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (Kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym
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zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
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