
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Termomodernizacja budynku KPP w Płońsku -docieplenie ścian, stropodachu oraz montaż

zestawów solarnych wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej w trybie zaprojektuj i wybuduj w
czynnym obiekcie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670897379

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 11 Listopada 37/59

1.4.2.) Miejscowość: Radom

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.7.) Numer telefonu: 47 701 31 03

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.wojcik@ra.policja.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00119669/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-19 14:57

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00118382/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
zdolności technicznej lub zawodowej: 
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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,

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:- ( wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ
zamieszczonego na stronie prowadzonego postępowania pod adresem :
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom) tj. 
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
technicznej i zawodowej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których moa są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez przedmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane , a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.

- dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć - ( wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ
zamieszczonego na stronie prowadzonego postępowania pod adresem :
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom) tj.
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ
zamieszczonego n a stronie prowadzonego postępowania pod adresem :
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom):

a) trzema osobami z uprawnieniami projektowymi w specjalnościach:
-konstrukcyjno-budowlanej,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, 
b) trzema osobami, które będą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającymi uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 
-konstrukcyjno-budowlanej,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych wentylacyjnych
wodociągowych i kanalizacyjnych,
lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym,

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
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-wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego a
szczególności odpowiedzialnych za kierowani robotami budowlanymi , wraz z informacjami na
temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w odniesieniu
do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, wykonawcy działający wspólnie,
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy posiadają wymagane zdolności i
faktycznie wykonają roboty budowlane. W takim przypadku wykonawcy ubiegający się wspólnie
o udzielenie zamówienia musza złożyć wraz z ofertą oświadczenie z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy –(wzór stanowi załącznik nr 8 -
zamieszczonego na stronie prowadzonego postępowania pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom)

Po zmianie: 
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,

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:- ( wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ
zamieszczonego na stronie prowadzonego postępowania pod adresem :
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom) tj. 
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
technicznej i zawodowej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których moa są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez przedmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane , a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.

- dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć - ( wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ
zamieszczonego na stronie prowadzonego postępowania pod adresem :
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom) tj.
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ
zamieszczonego n a stronie prowadzonego postępowania pod adresem :
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom):
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a) trzema osobami z uprawnieniami projektowymi w specjalnościach:
-konstrukcyjno-budowlanej,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, 
b) trzema osobami, które będą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającymi uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 
-konstrukcyjno-budowlanej,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych wentylacyjnych
wodociągowych i kanalizacyjnych,
lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym,

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
-wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego a
szczególności odpowiedzialnych za kierowani robotami budowlanymi , wraz z informacjami na
temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w odniesieniu
do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, wykonawcy działający wspólnie,
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy posiadają wymagane zdolności i
faktycznie wykonają roboty budowlane. W takim przypadku wykonawcy ubiegający się wspólnie
o udzielenie zamówienia muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy –(wzór stanowi załącznik nr 8 -
zamieszczonego na stronie prowadzonego postępowania pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom)
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