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Egz. pojedynczy  

 

WYKONAWCY 

 

ZMIANA  TREŚCI SWZ  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie  

art. 275 pkt 2 pn. ,,Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Płońsku – docieplenie ścian, 

stropodachu oraz  montaż zestawów solarnych wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej” w trybie zaprojektuj  

i wybuduj – nr postępowania 22/21 

Zamawiający – KWP zs. w Radomiu na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP  

 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.)  

informuje, że dokonał zmiany treści SWZ w następujących punktach: 

 

1) pkt XII ppkt 2  

jest 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrócone) w następujących terminach: 

1) część zabezpieczenia (70%) gwarantującą zgodnie z umową wykonanie robót - w terminie do 30 dni  

po protokolarnym odbiorze końcowym lub protokolarnym ustaleniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, 

2) pozostała część w ten sposób, że: 

17 % zabezpieczenia w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady  lub gwarancji na roboty budowlane 

i zainstalowane urządzenia  i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnie stwierdzonych w tym okresie 

wad. 

13 % zabezpieczenia w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady  lub gwarancji na system 

okablowania strukturalnego (sieci LAN)  i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnie stwierdzonych  

w tym okresie wad. 

 

a winno być  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostanie zwolnione (zwrócone) w następujących terminach: 

1) część zabezpieczenia (70%) gwarantującą zgodnie z umową wykonanie robót - w terminie do 30 dni  

po protokolarnym  odbiorze końcowym lub protokolarnym ustaleniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, 

2) pozostała część (30%) - w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady   lub gwarancji 

 i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnie stwierdzonych w tym okresie wad. 

 

 

2) W pkt XVII warunki udziału w postępowaniu 

było  

zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający uzna ww. za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

- posiada doświadczenie w przedmiocie zamówienia   

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (zakończył, rozpoczęcie 

mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej - w czynnym obiekcie  

użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót co najmniej co najmniej: 450  000, 00 zł brutto,  

 

 



a winno być 

zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający uzna ww. za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

- posiada doświadczenie w przedmiocie zamówienia   

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (zakończył, rozpoczęcie 

mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej - w obiekcie  

użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót co najmniej: 450  000, 00 zł brutto,  

 

3) ponadto w  pkt XXIV ppkt 5 SWZ dodaje się  zapis 

Zakres usług i robót budowlanych które zostaną udzielone w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

Ustawy pzp 

- usługi projektowania architektonicznego 

- roboty budowlane 

roboty budowlane w zakresie posterunków policji 

roboty inżynieryjne i budowlane 

- roboty izolacyjne 

- izolacja cieplna ścian 

- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

- usługi projektowania systemów grzewczych 

- roboty instalacyjne w budynkach 

- roboty instalacyjne elektryczne 

- roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne 

- instalowanie urządzeń grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych kolektory słoneczne do 

produkcji ciepła 

 

W związku z dokonanymi zmianami treści SWZ Zamawiający dokonuje zmiany załącznika  nr 7 do SWZ –  

Wykaz Wykonanych Robót Budowlanych .  

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 

 

Załączniki 1/1                   
      Z poważaniem 

w/z  

    Specjalista  

            Sekcji Zamówień Publicznych  

                     KWP zs. w Radomiu  

                      /-/  

                                      Ewa Piasta - Grzegorczyk 

 
                    

 

 

 

 

 

Informację umieszczono na stronie prowadzonego postępowania  pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom w dniu 19.07.2021r. 

 
   
Wyk. egz. poj. 

dokument wytworzył : Małgorzata Wójcik 
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