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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Siemianowice Śląskie- Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II nr 10
Siemianowice Śląskie
41-100
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Paczuła
Tel.: +48 327605487
E-mail: pz_zarzadzanie@um.siemianowice.pl
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.siemianowice.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.siemianowice.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Siemianowice Śląskie
Numer referencyjny: RL.271.4.00002.2019; ZP.rp.70.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
70330000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Siemianowice Śląskie”.
2. Zamówienie zostało podzielone na 2 (dwie) Części.
2.1. Część 1 zamówienia: „Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Siemianowice Śląskie”
2.2. Część 2 zamówienia: Zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach wspólnot
mieszkaniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Rozdz.III SIWZ opublikowanym
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: wolwy1
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-098768
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 136-335475
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/07/2019
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
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe- Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
Cz. 1: a) Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1
usługę zarządzania budynkami mieszkalnymi, która jest/ była wykonana nieprzerwanie przez okres minimum 12
miesięcy i dotyczyła budynków mieszkalnych o powierzchni nie mniejszej niż 190.000,00 m2.
Przez powierzchnię budynków mieszkalnych należy rozumieć powierzchnię budynków mieszkalnych zgodnie z
definicją podaną w pkt 3 lit b) Opisu przedmiotu zamówienia (Dodatek nr 3a SIWZ).
W celu potwierdzenia należytego wykonania usług, które zostały już zakończone konieczne jest przedłożenie
przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego ich należyte wykonanie przez wymagany, w określonym w
SIWZ warunku udziału w postępowaniu, minimalny okres 12 mies.
W celu potwierdzenia należytego wykonywania usług, które nie zostały jeszcze zakończone konieczne jest
przedłożenie dokumentu potwierdzającego ich należyte wykonywanie przez wymagany w określonym w SIWZ
warunku udziału w postępowaniu minimalny okres 12 mies Konieczność wykazania przez Wykonawców
należytego wykonania usług przez wymagany okres 12 mies. zarówno w przypadku usług zakończonych, jak
i tych będących w toku realizacji podyktowana jest koniecznością zachowania zasady równego traktowania
Wykonawców. b)Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej
1 (jedną) osobą koordynującą i nadzorującą powierzone Wykonawcy czynności (zarządcy nieruchomości),
wyznaczoną do pełnienia funkcji Zarządcy, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w
zakresie zarządzania nieruchomościami.
Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość j. polskiego. W przypadku, gdy wskazane
osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y)
języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a
Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
W przypadku, jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie Części zamówienia, Zamawiający dopuszcza, aby
Zarządcą dla obu Części zamówienia była ta sama osoba.
Cz.2: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej 1 (jedną)
osobą koordynującą i nadzorującą powierzone Wykonawcy czynności (zarządcy nieruchomości), wyznaczoną
do pełnienia funkcji Zarządcy, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie
zarządzania nieruchomościami.
Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane
osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y)
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języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a
Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
W przypadku, jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie Części zamówienia, Zamawiający dopuszcza, aby
Zarządcą dla obu Części zamówienia była ta sama osoba.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały opisane w Rozdz.V SIWZ
opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/pl
Powinno być:
Cz. 1: Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1
usługę zarządzania budynkami mieszkalnymi, która jest/ była wykonana nieprzerwanie przez okres minimum 12
miesięcy i dotyczyła budynków mieszkalnych o powierzchni nie mniejszej niż 190.000,00 m2.
Przez powierzchnię budynków mieszkalnych należy rozumieć powierzchnię budynków mieszkalnych zgodnie z
definicją podaną w pkt 3 lit b) Opisu przedmiotu zamówienia (Dodatek nr 3a SIWZ).
W celu potwierdzenia należytego wykonania usług, które zostały już zakończone konieczne jest przedłożenie
przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego ich należyte wykonanie przez wymagany, w określonym w
SIWZ warunku udziału w postępowaniu, minimalny okres 12 mies.
W celu potwierdzenia należytego wykonywania usług, które nie zostały jeszcze zakończone konieczne jest
przedłożenie dokumentu potwierdzającego ich należyte wykonywanie przez wymagany w określonym w SIWZ
warunku udziału w postępowaniu minimalny okres 12 mies Konieczność wykazania przez Wykonawców
należytego wykonania usług przez wymagany okres 12 mies. zarówno w przypadku usług zakończonych, jak
i tych będących w toku realizacji podyktowana jest koniecznością zachowania zasady równego traktowania
Wykonawców.
Cz.2: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały opisane w Rozdz.V SIWZ
opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/pl
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe- Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
a/ w odniesieniu do Części 1: 1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.
Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę
zarządzania budynkami mieszkalnymi, która jest/ była wykonana nieprzerwanie przez okres minimum 12
miesięcy i dotyczyła budynków mieszkalnych o powierzchni nie mniejszej niż 190.000,00 m2.
Przez powierzchnię budynków mieszkalnych należy rozumieć powierzchnię budynków mieszkalnych zgodnie z
definicją podaną w pkt 3 lit b) Opisu przedmiotu zamówienia (Dodatek nr 3a SIWZ).
W celu potwierdzenia należytego wykonania usług, które zostały już zakończone konieczne jest przedłożenie
przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego ich należyte wykonanie przez wymagany, w określonym w
SIWZ warunku udziału w postępowaniu, minimalny okres 12 mies.
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W celu potwierdzenia należytego wykonywania usług, które nie zostały jeszcze zakończone konieczne jest
przedłożenie dokumentu potwierdzającego ich należyte wykonywanie przez wymagany w określonym w SIWZ
warunku udziału w postępowaniu minimalny okres 12 mies.
Konieczność wykazania przez Wykonawców należytego wykonania usług przez wymagany okres 12
miesięcy zarówno w przypadku usług zakończonych, jak i tych będących w toku realizacji podyktowana jest
koniecznością zachowania zasady równego traktowania Wykonawców. 2. wykazu osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług
wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
tj.: Wykazu, z którego wynika, że Wykonawca dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej
1 (jedną) osobą koordynującą i nadzorującą powierzone Wykonawcy czynności (zarządcy nieruchomości),
wyznaczoną do pełnienia funkcji Zarządcy, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w
zakresie zarządzania nieruchomościami.
B/ w odniesieniu do Części 2 zamówienia: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na
temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: Wykazu, z którego wynika,
że Wykonawca dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej 1 (jedną) osobą koordynującą
i nadzorującą powierzone Wykonawcy czynności (zarządcy nieruchomości), wyznaczoną do pełnienia
funkcji Zarządcy, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania
nieruchomościami.
Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów składanych na potwierdzenie warunków udziału w
postępowaniu zostały opisane w Rozdz.VI SIWZ opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod
Adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/
Powinno być:
-w odniesieniu do Części 1:
Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, tj.
Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę
zarządzania budynkami mieszkalnymi, która jest/ była wykonana nieprzerwanie przez okres minimum 12
miesięcy i dotyczyła budynków mieszkalnych o powierzchni nie mniejszej niż 190.000,00 m2.
Przez powierzchnię budynków mieszkalnych należy rozumieć powierzchnię budynków mieszkalnych zgodnie z
definicją podaną w pkt 3 lit b) Opisu przedmiotu zamówienia (Dodatek nr 3a SIWZ).
W celu potwierdzenia należytego wykonania usług, które zostały już zakończone konieczne jest przedłożenie
przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego ich należyte wykonanie przez wymagany, w określonym w
SIWZ warunku udziału w postępowaniu, minimalny okres 12 mies.
W celu potwierdzenia należytego wykonywania usług, które nie zostały jeszcze zakończone konieczne jest
przedłożenie dokumentu potwierdzającego ich należyte wykonywanie przez wymagany w określonym w SIWZ
warunku udziału w postępowaniu minimalny okres 12 mies.
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Konieczność wykazania przez Wykonawców należytego wykonania usług przez wymagany okres 12
miesięcy zarówno w przypadku usług zakończonych, jak i tych będących w toku realizacji podyktowana jest
koniecznością zachowania zasady równego traktowania Wykonawców.
Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów składanych na potwierdzenie warunków udziału w
postępowaniu zostały opisane w Rozdz.VI SIWZ opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod
Adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 23/08/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 27/08/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/08/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 27/08/2019
Czas lokalny: 09:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

