
Ogłoszenie nr 500002370-N-2017 z dnia 05-07-2017 r.

Szczecin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 538893-N-2017

Data: 26/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 810903040, ul. ul. Małopolska  47, 70-515  Szczecin,

woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479, e-mail zzp@szczecin.policja.gov.pl, faks 91 8211477.

Adres strony internetowej (url): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. Wykonawca

zobowiązany jest do wniesienia wadium odpowiednio dla części, na którą składa ofertę w wysokości: a) część I

- KP Wolin – 7 000,00 zł, b) część II –KP Lipiany - 10 000,00 zł, c) część III- KP Barlinek - 10 000,00 zł, d)

część IV KP Dębno - 20 000,00 zł, e) część V KP Szczecin-Pogodno - 30 000,00 zł. 2. Wadium należy złożyć

przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 18.07.2017 r. do godziny 13.00. Decyduje data wpływu

wadium do Zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45

ust. 6 uPzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 5.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z

treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: - zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu

ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie

zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, zaistniały okoliczności, o których mowa w

art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych okoliczności. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w

trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w

przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 3 uPzp. 8. W przypadku wnoszenia wadium w

jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno być ono złożone w kasie

zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna jest codziennie w

godzinach od 11.00 – 14.00.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium odpowiednio dla części, na którą składa ofertę w

wysokości: a) część I - KP Wolin – 7 000,00 zł, b) część II –KP Lipiany - 10 000,00 zł, c) część III- KP Barlinek -

10 000,00 zł, d) część IV KP Dębno - 20 000,00 zł, e) część V KP Szczecin-Pogodno - 30 000,00 zł. 2. Wadium

należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 19.07.2017 r. do godziny 13.00. Decyduje

data wpływu wadium do Zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach
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określonych w art. 45 ust. 6 uPzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na

rachunek bankowy Zamawiającego nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do

Zamawiającego. 5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji

ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: - zobowiązanie gwaranta

(banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze

żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, zaistniały okoliczności, o których

mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych okoliczności. 6. Zamawiający dokona zwrotu

wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia

wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 3 uPzp. 8. W przypadku wnoszenia

wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno być ono złożone w kasie

zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna jest codziennie w

godzinach od 11.00 – 14.00.

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:

2017-07-18, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Polski OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP406/Preview/ace25bd8-5940-46b7-

ab57-a... 2

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-07-19, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną

potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu > Polski OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP406

/Preview/ace25bd8-5940-46b7-ab57-a... 2

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna, że

Wykonawca posiada wymaganą zdolności zawodową zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli

Wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną

polegającą na termomodernizacji budynku lub budynków o wartości zadania nie mniejszej niż: - dla części I -

250 000,00 zł brutto; - dla części II - 350 000,00 zł brutto; - dla części III - 330 000,00 zł brutto; - dla części IV

- 600 000,00 zł brutto; - dla części V - 1 000 000,00 zł brutto; w ramach jednej umowy. b) dysponuje lub

będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) posiadającymi

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień w specjalności: • konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich

wydania) - co najmniej 1 osoba, pełniącą funkcję Kierownika Budowy posiadającą doświadczenie zawodowe w

pełnieniu funkcji Kierownika Budowy w ramach co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na

termomodernizacji budynku w okresie ostatnich 5 lat; • sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych bez ograniczeń (lub równoznaczne zgodnie z

przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba (nie dotyczy części I KP Wolin,
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części IV KP Dębno, części V KP Szczecin Pogodno); • instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu

ich wydania) – co najmniej 1 osoba. 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

Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna,

że Wykonawca posiada wymaganą zdolności zawodową zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli

Wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną

polegającą na termomodernizacji budynku lub budynków o wartości zadania nie mniejszej niż: - dla części I -

250 000,00 zł brutto; - dla części II - 350 000,00 zł brutto; - dla części III - 330 000,00 zł brutto; - dla części IV

- 400 000,00 zł brutto; - dla części V - 500 000,00 zł brutto; w ramach jednej umowy. b) dysponuje lub będzie

dysponował osobami zdolnymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) posiadającymi

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień w specjalności: • konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich

wydania) - co najmniej 1 osoba, pełniącą funkcję Kierownika Budowy posiadającą doświadczenie zawodowe w

pełnieniu funkcji Kierownika Budowy w ramach co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na

termomodernizacji budynku w okresie ostatnich 5 lat; • sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych bez ograniczeń (lub równoznaczne zgodnie z

przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba (nie dotyczy części I KP Wolin,

części IV KP Dębno, części V KP Szczecin Pogodno); • instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu

ich wydania) – co najmniej 1 osoba. 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

Informacje dodatkowe:
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