
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie audytu i projektu budowlano-wykonawczego kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Farbiarskiej 9/11 w Tomaszowie Maz.

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 00299105/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-09 20:14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00290617/01

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) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał min. jedno zadanie polegające na wykonaniu robót zgodnych z
zamówieniem na kwotę min. 30.000,00 zł brutto (audyt energetyczny i dokumentacja projektowa termomodernizacji –
docieplenie i wymiana źródła ciepła, dotyczące budynku mieszkalnego wielorodzinnego), w okresie ostatnich 3 lat.
2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) osobą pełniącą funkcję audytora, która posiada uprawnienia do sporządzania audytów energetycznych oraz
doświadczenie w wykonaniu min. 3 audyty energetyczne dot. budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
b) osobą pełniącą funkcję projektanta robót dociepleniowych, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) osobą pełniącą funkcję projektanta robót sanitarnych, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Osoby, o których mowa w ust. 2, muszą być czynnymi członkami właściwej izby samorządu zawodowego.

Po zmianie: 
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał min. jedno zadanie polegające na wykonaniu robót zgodnych z
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zamówieniem na kwotę min. 30.000,00 zł brutto (audyt energetyczny i dokumentacja projektowa termomodernizacji –
docieplenie i wymiana źródła ciepła, dotyczące budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności publicznej), w
okresie ostatnich 3 lat.
2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) osobą pełniącą funkcję audytora, która posiada doświadczenie w wykonaniu min. 3 audytów energetyczne dot. budynków
mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej,
b) osobą pełniącą funkcję projektanta robót dociepleniowych, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) osobą pełniącą funkcję projektanta robót sanitarnych, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Osoby, o których mowa w ust. 2, muszą być czynnymi członkami właściwej izby samorządu zawodowego.
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