
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 137779-2015 z dnia 2015-09-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1 Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo 
kosztorysowej z uzyskaniem prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie 
wymaganym ustawą Prawo Budowlane dla realizacji...
Termin składania ofert: 2015-09-28 

Numer ogłoszenia: 141247 - 2015; data zamieszczenia: 25.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 137779 - 2015 data 17.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. śląskie, tel. 
032 2002050, fax. 032 2002060.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
• W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tego warunku: 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki  udziału w postępowaniu,  określone w art.  22 ust  1 ustawy PZP dotyczące:  1.1
Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania pełnej dokumentacji
projektowej, na którą uzyskano pozwolenie na budowę, budynku użyteczności publicznej o
powierzchni użytkowej co najmniej 4000 m2 o wartości co najmniej 500 000,00 zł netto. Na
potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu usług
zawierającego wykonanie usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
polegających  na  wykonaniu  co  najmniej  jednej  usługi  w  zakresie  wykonania  pełnej
dokumentacji projektowej o wartości co najmniej 500 000,00 zł netto na którą uzyskano
pozwolenie  na  budowę,  budynku  użyteczności  publicznej  o  powierzchni  użytkowej  co
najmniej  4000  m2  wraz  z  podaniem ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania
sporządzonego  wg  wzoru  załącznika  nr  7  do  SIWZ  oraz  z  załączeniem  dowodów
określających  czy  usługi  te  zostały  wykonane  w sposób  należyty.  Dowodem,  że  usługi
zostały wykonane w sposób należyty są: a) poświadczenie, b) inne dokumenty - jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia  wskazanego  w  rozdziale  III  punkt  1.1  litera  a)  c)  w  przypadku  gdy
Zamawiający,  jest  podmiotem na rzecz,  którego roboty budowlane wskazane w wykazie
zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów wskazanych w
rozdziale III punkt 1.1 litera a) i b) 2 Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych
Wykonawca może polegać na wiedzy i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym, osobach
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=137779&rok=2015-09-17


niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami
niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia.  3  Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnianie
warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust.  2b  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  zobowiązany  jest  udowodnić,  iż  będzie
dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia  w stopniu  niezbędnym dla
należytego  wykonania  zamówienia  oraz,  że  stosunek  łączący  Wykonawcę  z  tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych  zasobów na  okres  korzystania  z  nich  przy wykonywaniu  zamówienia  oraz
dokumenty dotyczące: 3.1 zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 3.2
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,  3.3  charakteru  stosunku,  jaki  łączy lub  będzie  łączył  Wykonawcę z innym
podmiotem, 3.4 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 4
Zamawiający w oparciu o art.  26 ust.  2a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga
wykazania  przez  Wykonawcę  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  powodu  niespełnienia
warunków,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  5
Zamawiający dokona oceny spełnienia  warunków udziału w postępowaniu na podstawie
załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca
niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24
ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

• W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie: Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku: 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust 1 ustawy PZP dotyczące:
1.1  Posiadania  niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia  w  zakresie  wykonania  pełnej
dokumentacji projektowej, na którą uzyskano pozwolenie na budowę, budynku użyteczności
publicznej  o  powierzchni  użytkowej  co  najmniej  4000  m2 o  wartości  co  najmniej  300
000,00 zł  netto.  Na potwierdzenie  spełniania  warunku Zamawiający żąda  dołączenia  do
oferty wykazu usług zawierającego wykonanie usług wykonanych w okresie ostatnich trzech
lat  przed  upływem terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest
krótszy - w tym okresie; polegających na wykonaniu co najmniej jednej usługi w zakresie
wykonania pełnej dokumentacji projektowej o wartości co najmniej 300 000,00 zł netto na
którą  uzyskano pozwolenie  na budowę,  budynku użyteczności  publicznej  o  powierzchni
użytkowej co najmniej 4000 m2 wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania sporządzonego wg wzoru załącznika nr 7 do SIWZ oraz z załączeniem dowodów
określających  czy  usługi  te  zostały  wykonane  w sposób  należyty.  Dowodem,  że  usługi
zostały wykonane w sposób należyty są: a) poświadczenie, b) inne dokumenty - jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia  wskazanego  w  rozdziale  III  punkt  1.1  litera  a)  c)  w  przypadku  gdy
Zamawiający,  jest  podmiotem na rzecz,  którego roboty budowlane wskazane w wykazie
zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów wskazanych w
rozdziale III punkt 1.1 litera a) i b) 2 Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych
Wykonawca może polegać na wiedzy i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym, osobach
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,



niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami
niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia.  3  Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnianie
warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust.  2b  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  zobowiązany  jest  udowodnić,  iż  będzie
dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia  w stopniu  niezbędnym dla
należytego  wykonania  zamówienia  oraz,  że  stosunek  łączący  Wykonawcę  z  tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych  zasobów na  okres  korzystania  z  nich  przy wykonywaniu  zamówienia  oraz
dokumenty dotyczące: 3.1 zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 3.2
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,  3.3  charakteru  stosunku,  jaki  łączy lub  będzie  łączył  Wykonawcę z innym
podmiotem, 3.4 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 4
Zamawiający w oparciu o art.  26 ust.  2a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga
wykazania  przez  Wykonawcę  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  powodu  niespełnienia
warunków,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  5
Zamawiający dokona oceny spełnienia  warunków udziału w postępowaniu na podstawie
załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca
niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24
ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
• W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tego warunku 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust 1 ustawy PZP
dotyczące:  Dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  posiadającymi
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych i będą odpowiedzialne za: a)
projektowanie  i  posiadają  wymagane  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie bez ograniczeń wymagane przepisami prawa budowlanego
oraz posiadają w pełnieniu wskazanej  funkcji  tj.:  a.1) projektant  koordynator opracowań
projektowych  oraz  kierujący  nadzorem  autorskim  -  1  osoba  a.2)  1  projektant  i  1
sprawdzający - w branży konstrukcyjno - budowlanej a.3) 1 projektant i 1 sprawdzający - w
branży  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,
wodociągowych  i  kanalizacyjnych  a.4)  1  projektant  i  1  sprawdzający  -  w  branży
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
a.5)  1  projektant  i  1  sprawdzający  -  w  branży  telekomunikacyjnej  Na  potwierdzenie
spełnienia powyższego warunku należy przedłożyć oświadczenie, że ww osoby posiadają
wymagane uprawnienia - wzór znajduje się na załączniku nr 1 do SIWZ. 2 Zgodnie z art. 26
ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 3 Jeżeli Wykonawca,



wykazując spełnianie warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych  w art.  26  ust.  2b  ustawy Prawo  zamówień  publicznych,  zobowiązany  jest
udowodnić,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia  w
stopniu  niezbędnym  dla  należytego  wykonania  zamówienia  oraz,  że  stosunek  łączący
Wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich  zasobów,  w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
do  dyspozycji  Wykonawcy  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy
wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: 3.1 zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego  podmiotu,  3.2  sposobu wykorzystania  zasobów innego  podmiotu  przez
Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 3.3 charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie
łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 3.4 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu  zamówienia  4  Zamawiający  w  oparciu  o  art.  26  ust.  2a  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych  wymaga  wykazania  przez  Wykonawcę  braku  podstaw  do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych. 5 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie
spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie
wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

• W  ogłoszeniu  powinno  być: Osoby  zdolne  do  wykonania  zamówienia  Opis  sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust 1
ustawy  PZP  dotyczące:  Dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia
posiadającymi  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  i  będą
odpowiedzialne  za:  a)  projektowanie  i  posiadają  wymagane  uprawnienia  do  pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń wymagane przepisami
prawa budowlanego oraz  posiadają  w pełnieniu  wskazanej  funkcji  tj.:  a.1)  projektant  w
branży architektonicznej - koordynator opracowań projektowych oraz kierujący nadzorem
autorskim  -  1  osoba  a.2)  1  projektant  i  1  sprawdzający  -  w  branży  konstrukcyjno  -
budowlanej a.3) 1 projektant i 1 sprawdzający - w branży instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych a.4) 1
projektant i 1 sprawdzający - w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych  i  elektroenergetycznych  a.5)  1  projektant  i  1  sprawdzający  -  w  branży
telekomunikacyjnej  Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy przedłożyć
oświadczenie,  że  ww  osoby  posiadają  wymagane  uprawnienia  -  wzór  znajduje  się  na
załączniku  nr  1  do  SIWZ.  2  Zgodnie  z  art.  26  ust.  2b  Prawa  zamówień  publicznych
Wykonawca może polegać na wiedzy i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym, osobach
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami
niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia.  3  Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnianie
warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust.  2b  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  zobowiązany  jest  udowodnić,  iż  będzie
dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia  w stopniu  niezbędnym dla
należytego  wykonania  zamówienia  oraz,  że  stosunek  łączący  Wykonawcę  z  tymi



podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych  zasobów na  okres  korzystania  z  nich  przy wykonywaniu  zamówienia  oraz
dokumenty dotyczące: 3.1 zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 3.2
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,  3.3  charakteru  stosunku,  jaki  łączy lub  będzie  łączył  Wykonawcę z innym
podmiotem, 3.4 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 4
Zamawiający w oparciu o art.  26 ust.  2a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga
wykazania  przez  Wykonawcę  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  powodu  niespełnienia
warunków,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  5
Zamawiający dokona oceny spełnienia  warunków udziału w postępowaniu na podstawie
załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca
niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24
ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 28.09.2015 godzina 13:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 
Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19.

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania  wniosków o dopuszczenie  do udziału  w
postępowaniu lub ofert: 30.09.2015 godzina 13:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19.


