
18.12.2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/0779b5ad-d65c-49d4-8bd4-7d17ca076d09 1/3

Ogłoszenie nr 540276168-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.

Opole:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 635363-N-2019 

Data: 13/12/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia, Krajowy numer identyfikacyjny 53091174800000, ul. Książąt Opolskich  19, 45-005  Opole, woj. opolskie,

państwo Polska, tel. 77 44-10-260, e-mail biuro@dfoz.pl, faks 77 44-10-260. 

Adres strony internetowej (url): www.dfoz.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Sekcja III 

Punkt: III.1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca udowodni Zamawiającemu że: • wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: 2 roboty budowlane

polegające na budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej lub budynku wielorodzinnego o wartości nie mniejszej niż 2 000

000,00 zł brutto (dwa miliony) każda. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega, że w/w warunek nie podlega sumowaniu.

Oznacza to, że wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem lub jeden z uczestników konsorcjum

wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się

wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem). • wykonał w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: 2

roboty polegające na montażu i uruchomieniu systemu zarządzania energią z uwzględnieniem odnawialnymi źródłami energii o wartości nie

mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy) każda. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega, że w/w warunek

nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że wykonawca składający ofertę musi wykazać się 13.12.2019

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=600bb522-5045-4e44-a86d-f029e03a3c1e

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=600bb522-5045-4e44-a86d-f029e03a3c1e 7/20 całym wymaganym

doświadczeniem lub jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli

wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym

wymaganym doświadczeniem). • na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności: Kierownikiem budowy - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to

stanowisko posiadała min. 5 letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. - Kierownikiem robót sanitarnych – Zamawiający wymaga,

aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała min. 5 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia

budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania

robotami budowlanymi, - Kierownikiem robót elektrycznych – Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko, posiadała min. 5

letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych do kierowania robotami budowlanymi. - Specjalisty ds. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - Zamawiający wymaga,

aby osoba wskazana na to stanowisko, posiadała min. 2 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień OZE, Ocena zostanie
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dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia). Wykonawca potwierdza spełnienie warunku

poprzez złożenie wykazu osób – załącznik nr 6 do siwz. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika robót w poszczególnych

branżach/specjalnościach pod warunkiem łącznego spełniania przez taką osobę wyżej wskazanych wymogów. Ww. osoby zgodnie z

przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa muszą być wpisane na listę członków właściwej

izby samorządu zawodowego oraz posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku

z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych

uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który

zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie n 13.12.2019

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=600bb522-5045-4e44-a86d-f029e03a3c1e

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=600bb522-5045-4e44-a86d-f029e03a3c1e 8/20 bieżąco wszystkich

dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez

Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz

ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca udowodni Zamawiającemu że: • wykonał w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: 2 roboty budowlane

polegające na budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej lub budynku wielorodzinnego o wartości nie mniejszej niż 2 000

000,00 zł brutto (dwa miliony) każda. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega, że w/w warunek nie podlega sumowaniu.

Oznacza to, że wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem lub jeden z uczestników konsorcjum

wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się

wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem). • wykonał w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: 2

roboty polegające na montażu i uruchomieniu systemu zarządzania energią o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (pięćdziesiąt

tysięcy) każda. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega, że w/w warunek nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że

wykonawca składający ofertę musi wykazać się 13.12.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=600bb522-5045-

4e44-a86d-f029e03a3c1e https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=600bb522-5045-4e44-a86d-f029e03a3c1e 7/20

całym wymaganym doświadczeniem lub jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie

spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie

wykazał się całym wymaganym doświadczeniem). • na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności: Kierownikiem budowy - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana

na to stanowisko posiadała min. 5 letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. - Kierownikiem robót sanitarnych – Zamawiający

wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała min. 5 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych,

uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do

kierowania robotami budowlanymi, - Kierownikiem robót elektrycznych – Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko,

posiadała min. 5 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych do kierowania robotami budowlanymi. - Specjalisty ds. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - Zamawiający

wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko, posiadała min. 2 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień OZE, Ocena

zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia). Wykonawca potwierdza spełnienie

warunku poprzez złożenie wykazu osób – załącznik nr 6 do siwz. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika robót w poszczególnych

branżach/specjalnościach pod warunkiem łącznego spełniania przez taką osobę wyżej wskazanych wymogów. Ww. osoby zgodnie z

przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa muszą być wpisane na listę członków właściwej

izby samorządu zawodowego oraz posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku

z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych

uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
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Szwajcarskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który

zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie n 13.12.2019

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=600bb522-5045-4e44-a86d-f029e03a3c1e

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=600bb522-5045-4e44-a86d-f029e03a3c1e 8/20 bieżąco wszystkich

dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez

Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz

ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. 

 
Drukuj


