
Ogłoszenia powiązane: 
Ogłoszenie nr 320884-2016 z dnia 10-10-2016 - Katowice 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn. ZP-2380-424-24/2016 
Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Łazach przy ul. Traugutta 15 wraz z 
demontażem, transportem... 
Termin składania ofert/wniosków: 25-10-2016  

 

Ogłoszenie nr 328482 - 2016 z dnia 2016-10-21 r. 

Katowice: 
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 320884
Data: 10/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, 
ul. ul. J. Lompy  19, 40038   Katowice, woj. śląskie, tel. 322 002 050, faks 322 002 060. 
 Adres strony internetowej (url): 
 Adres profilu nabywcy: 
 Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1.2 spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w
zakresie  posiadanego  doświadczenia  oraz  osób  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji
zamówienia.  1.2.1  Wykonawca  spełni  warunek  jeżeli  wykaże,  że  wykonał  min.  jedną  robotę
budowlaną polegającą na dociepleniu ścian budynków metodą lekko-mokrą, na kwotę co najmniej
700  000,00  zł  netto  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania.  Na
potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: a) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp –
dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik  nr  2  do  SIWZ;  b)  na  podstawie  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp  –  przedstawienia  przez
Wykonawcę,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona,  na  wezwanie  Zamawiającego,  wykazu
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  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 roboty budowlane zostały wykonane należycie,  w szczególności
informacji  o  tym  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  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 pkt.  1.2.  1.2.2  dysponuje  osobami  zdolnymi  pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego z
doświadczeniem 2 lat dla: (1) kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; (2)
kierownika  robót  w  specjalności  instalacji  sanitarnych  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; (3) kierownika robót w specjalności
instalacji  elektrycznych  w zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych,  które  skierowane
zostaną  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego.  Na  potwierdzenie  spełniania
warunku Zamawiający żąda: a) na podstawie art.  25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do oferty
oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
SIWZ; b) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta
zostanie  najwyżej  oceniona,  na  wezwanie  Zamawiającego,  wykazu  osób  skierowanych  przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie kierowania robotami budowlanymi w
charakterze  kierownika  budowy wraz  z  informacjami  na  temat  jego  kwalifikacji  zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie
określonym w pkt 1.2.2, wykaz powinien zostać złożony w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym
załącznik  nr  8  do  SIWZ.  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.  3.  Zgodnie  z  art.  22a  ust.  1  i  2  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych,  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  innych  podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który
polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  musi  udowodnić  Zamawiającemu,  że
realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na  potrzeby  realizacji  zamówienia.  4.  Zgodnie  z  art.  22a  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych, Zamawiający oceni czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe  pozwalają  na  wykazanie  przez  Wykonawcę  spełnienia  warunków  udziału  w
postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1. 5. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmioty te
realizują  roboty  budowlane  lub  usługi  do  realizacji  których  te  zdolności  są  wymagane.  6.
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.  1
i/lub ust. 5 pkt. 1, ustawy Pzp. 7. Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w
rozdziale  IV.A  SIWZ:  7.1  Za  aktualny  zostanie  uznany  zarówno  dokument  wystawiony
odpowiednio nie wcześniej niż 3 m-ce i 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, jak również
dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie określonych w nim okoliczności
potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym terminie. 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: tak
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1.2
spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące  zdolności  technicznej  i  zawodowej  w
szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia oraz osób skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia. 1.2.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał min. jedną
robotę  budowlaną  polegającą  na  termomodernizacji  budynku  w  zakres  której  wchodzą  m.in.:
wykonanie  i  wymiana  stolarki  okiennej,  termomodernizacja  budynku,  wykonanie  wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania, na kwotę co najmniej 700 000,00 zł netto wraz z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający
żąda: a) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu
tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; b) na podstawie art. 26
ust. 2 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
na wezwanie Zamawiającego, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu,  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  roboty  budowlane  zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
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 pkt.  1.2.  1.2.2 dysponuje osobami
zdolnymi pełnienia samodzielnych funkcji  technicznych w budownictwie wymagane przepisami
prawa  budowlanego  z  doświadczeniem  2  lat  dla:  (1)  kierownika  budowy  w  specjalności
konstrukcyjno – budowlanej; (2) kierownika robót w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie
sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych;  (3)
kierownika  robót  w specjalności  instalacji  elektrycznych  w zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
elektrycznych, które skierowane zostaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: a) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
– dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik  nr  2  do  SIWZ;  b)  na  podstawie  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp  –  przedstawienia  przez
Wykonawcę,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona,  na  wezwanie  Zamawiającego,  wykazu
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie kierowania
robotami  budowlanymi  w  charakterze  kierownika  budowy wraz  z  informacjami  na  temat  jego
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w
postępowaniu  w  zakresie  określonym  w  pkt  1.2.2,  wykaz  powinien  zostać  złożony  w  formie
zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 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. 3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania
warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nim  stosunków  prawnych.
Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  musi  udowodnić
Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych
podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Zgodnie z art. 22a ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający oceni czy udostępniane przez inne podmioty



zdolności  techniczne  lub  zawodowe  pozwalają  na  wykazanie  przez  Wykonawcę  spełnienia
warunków udziału  w postępowaniu  oraz  będzie  badał  czy nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1. 5. Zgodnie z art.
22a  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  odniesieniu  do  warunków  dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów  jeśli  podmioty  te  realizują  roboty  budowlane  lub  usługi  do  realizacji  których  te
zdolności  są  wymagane.  6.  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. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1, ustawy Pzp. 7. Aktualność dokumentów składanych do
oferty, a określonych w rozdziale IV.A SIWZ: 7.1 Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument
wystawiony odpowiednio nie wcześniej  niż 3 m-ce i  6 m-cy przed upływem terminu składania
ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie określonych w
nim  okoliczności  potwierdzone  zostanie  przez  właściwy  organ  w  wymaganym  terminie.
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: tak


