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Ogłoszenie nr 540123825-N-2019 z dnia 19-06-2019 r.

Katowice: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 555917 

Data: 03-06-2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19, 40-038  Katowice, woj.

śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060. 

Adres strony internetowej (url): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w zakresie

posiadanego doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych i rzetelności Wykonawcy, a w przypadku skierowania do realizacji zamówienia osób

innych niż Wykonawca, którymi ten Wykonawca dysponuje na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w zakresie posiadanego

doświadczenia oraz wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, rzetelności tych osób. Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że: 1.2.1 Dla

zadania 1 – KMP Sosnowiec W ZAKRESIE DOŚWIADCZENIA: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w

okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał

usługę pełniąc funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

lub inspektora nadzoru budowlanego z doświadczeniem przy realizacji budowy budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 15 000

000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do oferty

oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; (2) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy

pzp - złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, wykazu

usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie

warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale III pkt. 1.2.1a SIWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W

ZAKRESIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I RZETELNOŚCI: a) dysponuje uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego z doświadczeniem 7 lat dla inspektora nadzoru lub kierownika budowy w

specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. b) cechuje go rzetelność rozumiana jako brak prowadzonych obecnie lub w

przeszłości w stosunku do Wykonawcy lub osób skierowanych przez niego do realizacji zamówienia: postępowań karnych, postępowań karno

– skarbowych, postępowań dyscyplinarnych oraz, że ani Wykonawca ani osoby skierowane przez niego do realizacji zamówienia nie zostały

zwolnione dyscyplinarnie. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - dołączenia

do oferty oświadczenia o spełnieniu tych warunków - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; (2) na podstawie art. 26 ust.

2 ustawy Pzp - złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
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terminie, wykazu Wykonawcy, że osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w charakterze inspektora nadzoru

lub kierownika budowy wskazanych w Rozdziale III „W ZAKRESIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I RZETELNOŚCI” pkt 1.2.2 a SIWZ posiada

wymagane uprawnienia oraz doświadczenie. Wykonawca winien złożyć oświadczenie na odrębnym dokumencie – wzór stanowi załącznik nr 6

do SIWZ. (3) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie

Zamawiającego w wyznaczonym terminie, wykazu Wykonawcy, że osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

w charakterze inspektora nadzoru lub kierownika budowy wskazanych w Rozdziale III „W ZAKRESIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I

RZETELNOŚCI” pkt 1.2.2 b SIWZ cechuje rzetelność. Wykonawca winien złożyć oświadczenie na odrębnym dokumencie – wzór stanowi

załącznik nr 6 do SIWZ. 1.2.2. Dla zadania nr 2 – KP Wojkowice W ZAKRESIE DOŚWIADCZENIA: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony,

jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy w tym okresie, wykonał usługę pełniąc funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inspektora nadzoru budowlanego z doświadczeniem przy realizacji budowy budynku użyteczności

publicznej o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a

ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

(2) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp - złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie

Zamawiającego w wyznaczonym terminie, wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, 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 usługi zostały wykonane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne

dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale III pkt. 1.2.2a SIWZ.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W ZAKRESIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I RZETELNOŚCI: a) dysponuje uprawnieniami do

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego z doświadczeniem 3 lat dla

inspektora nadzoru lub kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. b) cechuje go rzetelność rozumiana

jako brak prowadzonych obecnie lub w przeszłości w stosunku do Wykonawcy lub osób skierowanych przez niego do realizacji zamówienia:

postępowań karnych, postępowań karno – skarbowych, postępowań dyscyplinarnych oraz, że ani Wykonawca ani osoby skierowane przez

niego do realizacji zamówienia nie zostały zwolnione dyscyplinarnie. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: (1) na

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tych warunków - zgodnie ze wzorem stanowiącym

załącznik nr 4 do SIWZ; (2) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,

na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, wykazu Wykonawcy, że osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego w charakterze inspektora nadzoru lub kierownika budowy wskazanych w Rozdziale III „W ZAKRESIE KWALIFIKACJI

ZAWODOWYCH I RZETELNOŚCI” pkt 1.2.2 a SIWZ posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie. Wykonawca winien złożyć

oświadczenie na odrębnym dokumencie – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. (3) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - złożenia przez

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, wykazu Wykonawcy, że

osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w charakterze inspektora nadzoru lub kierownika budowy

wskazanych w Rozdziale III „W ZAKRESIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I RZETELNOŚCI” pkt 1.2.2 b SIWZ cechuje rzetelność. Wykonawca

winien złożyć oświadczenie na odrębnym dokumencie – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA: dot. wszystkich trzech warunków

udziału w postępowaniu Jeżeli wykonawca będzie realizował usługę samodzielnie tj. nie będzie do jej realizacji kierował osób, którymi

dysponuje na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w wykazach stanowiących załączniki nr 5 i nr 6 zobowiązany jest wpisać

własne imię i nazwisko oraz podać dotyczące go informacje w żądanym przez zamawiającego zakresie. W przypadku gdy Wykonawca będzie

wskazywać do realizacji osobę spełniającą warunki udziału w postępowaniu, wszystkie 3 warunki muszą zostać spełnione przez tą osobę. 2.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie

zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na

realizację zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób 

W ogłoszeniu powinno być: 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w szczególności

w zakresie posiadanego doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych i rzetelności Wykonawcy, a w przypadku skierowania do realizacji

zamówienia osób innych niż Wykonawca, którymi ten Wykonawca dysponuje na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,

w zakresie posiadanego doświadczenia oraz wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, rzetelności tych osób. Wykonawca spełni warunki jeżeli
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wykaże, że: 1.2.1 Dla zadania 1 – KMP Sosnowiec W ZAKRESIE DOŚWIADCZENIA: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

w tym okresie, wykonał usługę pełniąc funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno – budowlanej lub inspektora nadzoru budowlanego z doświadczeniem przy realizacji budowy budynku użyteczności publicznej

o wartości co najmniej 15 000 000,00 zł brutto lub z doświadczeniem przy realizacji odbudowy, nadbudowy lub rozbudowy obiektu o wartości

co najmniej 15 000 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp –

dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; (2) na podstawie

art. 26 ust. 2 ustawy pzp - złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w

wyznaczonym terminie, wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 usługi zostały wykonane należycie, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz

musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale III pkt. 1.2.1a SIWZ. Wzór wykazu stanowi

załącznik nr 5 do SIWZ. W ZAKRESIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I RZETELNOŚCI: a) dysponuje uprawnieniami do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego z doświadczeniem 7 lat dla inspektora

nadzoru lub kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. b) cechuje go rzetelność rozumiana jako brak

prowadzonych obecnie lub w przeszłości w stosunku do Wykonawcy lub osób skierowanych przez niego do realizacji zamówienia: postępowań

karnych, postępowań karno – skarbowych, postępowań dyscyplinarnych oraz, że ani Wykonawca ani osoby skierowane przez niego do

realizacji zamówienia nie zostały zwolnione dyscyplinarnie. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: (1) na podstawie art.

25a ust. 1 ustawy Pzp - dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tych warunków - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do

SIWZ; (2) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie

Zamawiającego w wyznaczonym terminie, wykazu Wykonawcy, że osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

w charakterze inspektora nadzoru lub kierownika budowy wskazanych w Rozdziale III „W ZAKRESIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I

RZETELNOŚCI” pkt 1.2.2 a SIWZ posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie. Wykonawca winien złożyć oświadczenie na odrębnym

dokumencie – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. (3) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - złożenia przez Wykonawcę, którego oferta

zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, wykazu Wykonawcy, że osoba skierowana przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w charakterze inspektora nadzoru lub kierownika budowy wskazanych w Rozdziale III „W

ZAKRESIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I RZETELNOŚCI” pkt 1.2.2 b SIWZ cechuje rzetelność. Wykonawca winien złożyć oświadczenie na

odrębnym dokumencie – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 1.2.2. Dla zadania nr 2 – KP Wojkowice W ZAKRESIE DOŚWIADCZENIA: a)

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał usługę pełniąc funkcję kierownika budowy posiadającego

uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inspektora nadzoru budowlanego z doświadczeniem

przy realizacji budowy budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto lub z doświadczeniem przy realizacji

odbudowy, nadbudowy lub rozbudowy obiektu o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełniania warunku

Zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze

wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; (2) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp - złożenia przez Wykonawcę, którego oferta

zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału

w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale III pkt. 1.2.2a SIWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W ZAKRESIE

KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I RZETELNOŚCI: a) dysponuje uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego z doświadczeniem 3 lat dla inspektora nadzoru lub kierownika budowy

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. b) cechuje go rzetelność rozumiana jako brak prowadzonych obecnie lub w

przeszłości w stosunku do Wykonawcy lub osób skierowanych przez niego do realizacji zamówienia: postępowań karnych, postępowań karno

– skarbowych, postępowań dyscyplinarnych oraz, że ani Wykonawca ani osoby skierowane przez niego do realizacji zamówienia nie zostały
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zwolnione dyscyplinarnie. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - dołączenia

do oferty oświadczenia o spełnieniu tych warunków - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; (2) na podstawie art. 26 ust.

2 ustawy Pzp - złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym

terminie, wykazu Wykonawcy, że osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w charakterze inspektora nadzoru

lub kierownika budowy wskazanych w Rozdziale III „W ZAKRESIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I RZETELNOŚCI” pkt 1.2.2 a SIWZ posiada

wymagane uprawnienia oraz doświadczenie. Wykonawca winien złożyć oświadczenie na odrębnym dokumencie – wzór stanowi załącznik nr 6

do SIWZ. (3) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie

Zamawiającego w wyznaczonym terminie, wykazu Wykonawcy, że osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

w charakterze inspektora nadzoru lub kierownika budowy wskazanych w Rozdziale III „W ZAKRESIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I

RZETELNOŚCI” pkt 1.2.2 b SIWZ cechuje rzetelność. Wykonawca winien złożyć oświadczenie na odrębnym dokumencie – wzór stanowi

załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA: dot. wszystkich trzech warunków udziału w postępowaniu Jeżeli wykonawca będzie realizował usługę

samodzielnie tj. nie będzie do jej realizacji kierował osób, którymi dysponuje na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w

wykazach stanowiących załączniki nr 5 i nr 6 zobowiązany jest wpisać własne imię i nazwisko oraz podać dotyczące go informacje w żądanym

przez zamawiającego zakresie. W przypadku gdy Wykonawca będzie wskazywać do realizacji osobę spełniającą warunki udziału w

postępowaniu, wszystkie 3 warunki muszą zostać spełnione przez tą osobę. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że

Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-13, godzina: 09:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-27, godzina:

09:00, 

 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

 

 
Drukuj


