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            Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Wykonanie wymiany oraz legalizacji ciepłomierzy  

w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.” 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienia 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje iż, ulegają zmianie następujące 

zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu: 

Rozdział III litera c) ogłoszenia o przetargu oraz pkt 8.1/ ppkt 2) litera c) SIWZ było: 

- wykonał prace w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum 2 prace polegające na wykonaniu 

wymiany ciepłomierzy lub legalizacji z tym, że jedna praca musi obejmować m.in. 400 budynków 

dot. wymiany lub legalizacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych/użyteczności 

publicznej w ramach jednego zlecenia (załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z potwierdzeniem ich 

realizacji (referencje m.in. o terminowym zakończeniu prac – załącznik Wykonawcy).   

- przedstawi oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz 

liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie wraz z wykazaniem osoby/osób odpowiedzialnej za 

realizację zadania. /załącznik nr 5 do SIWZ/ 

 

otrzymuje brzmienie: 

Rozdział III litera c) ogłoszenia o przetargu oraz pkt 8.1/ ppkt 2) litera c) SIWZ było: 

- wykonał prace w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum 2 prace polegające na wykonaniu 

wymiany ciepłomierzy lub legalizacji z tym, że jedna praca musi obejmować m.in. 400 

ciepłomierzy dot. wymiany lub legalizacji w budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych/użyteczności publicznej w ramach jednego zlecenia (załącznik nr 4 do SIWZ) 

wraz z potwierdzeniem ich realizacji (referencje m.in. o terminowym zakończeniu prac – załącznik 

Wykonawcy).   

- przedstawi oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz 

liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie wraz z wykazaniem osoby/osób odpowiedzialnej za 

realizację zadania. /załącznik nr 5 do SIWZ/ 

 
 


