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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570045-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2019/S 232-570045

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 223-547456)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksander Węgliński
E-mail: aleksander.weglinski@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 226037862
Faks:  +48 226037642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Komisariatu Policji w Jaktorowie
Numer referencyjny: WZP-6582/19/347/IR

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Komisariatu
Policji w Jaktorowie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/11/2019

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547456-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:aleksander.weglinski@ksp.policja.gov.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 223-547456

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:
1. należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. dwie usługi projektowe obejmujące
swoim zakresem wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych budowlanych i wykonawczych
budowy/przebudowy obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 2 500 m2 każdy obiekt,
Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszym ogłoszeniu użyto sformułowania:
a) budowa/przebudowa – pojęcia te należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane (t. j. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.);
b) budynek użyteczności publicznej – pojęcia te należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r, poz. 1422 ze zm.)
W przypadku gdy Wykonawca nabył doświadczenie w ramach konsorcjum, Zamawiający będzie badał jaki
dokładnie był zakres i wartość wykonanych robót przez tego Wykonawcę w przedsięwzięciu zrealizowanym
przez konsorcjum. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4.5.2017 r. w
sprawie C-387/14 „esaprojekt” teza 61-65 wynika, m.in. że „gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy
wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy ocenić w zależności od konkretnego zakresu
udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej
grupy w ramach danego zamówienia publicznego. (...) wykonawca nabiera realne doświadczenie nie przez sam
fakt bycia członkiem grupy wykonawców i bez względu na to jaki miał w tę grupę wkład lecz wyłącznie poprzez
bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej z części zamówienia, do którego całościowego wykonania
zobowiązania jest ta grupa wykonawców (...) wykonawca nie może polegać, do celów wymaganych przez
instytucję zamawiającą doświadczenia, na realizacji świadczeń przez innych członków grupy wykonawców, w
których realizacji faktycznie i konkretnie nie brał udziału.”
2. dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1) co najmniej 6 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania wydanymi
na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t. j. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeń
wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65), w
tym co najmniej po 1 osobie w każdej z nw. specjalności:
a) architektonicznej,
b) konstrukcyjno-budowlanej,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,
d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
e) drogowej
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f) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (Zamawiający również uzna warunek
za spełniony, w przypadku wskazania osób, z których jedna posiadać będzie uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do projektowania w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a druga
posiadać będzie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w telekomunikacji radiowej).
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:
1. należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. dwie usługi projektowe obejmujące swoim
zakresem wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych budowlanych i wykonawczych budowy/

przebudowy obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 500 m2 każdy obiekt,
Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszym ogłoszeniu użyto sformułowania:
a) budowa/przebudowa – pojęcia te należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane (t.j. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.);
b) budynek użyteczności publicznej – pojęcia te należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r, poz. 1422 ze zm.).
W przypadku gdy Wykonawca nabył doświadczenie w ramach konsorcjum, Zamawiający będzie badał jaki
dokładnie był zakres i wartość wykonanych robót przez tego Wykonawcę w przedsięwzięciu zrealizowanym
przez konsorcjum. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4.4.2017 r. w
sprawie C-387/14 „esaprojekt” teza 61-65 wynika, m.in. że „gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy
wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy ocenić w zależności od konkretnego zakresu
udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej
grupy w ramach danego zamówienia publicznego. (...) wykonawca nabiera realne doświadczenie nie przez sam
fakt bycia członkiem grupy wykonawców i bez względu na to jaki miał w tę grupę wkład lecz wyłącznie poprzez
bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej z części zamówienia, do którego całościowego wykonania
zobowiązania jest ta grupa wykonawców (...) wykonawca nie może polegać, do celów wymaganych przez
instytucję zamawiającą doświadczenia, na realizacji świadczeń przez innych członków grupy wykonawców, w
których realizacji faktycznie i konkretnie nie brał udziału”,
2. dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1) co najmniej 6 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania wydanymi
na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeń
wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65), w
tym co najmniej po 1 osobie w każdej z nw. specjalności:
a) architektonicznej,
b) konstrukcyjno-budowlanej,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,
d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
e) drogowej,
f) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (Zamawiający również uzna warunek
za spełniony, w przypadku wskazania osób, z których jedna posiadać będzie uprawnienia budowlane bez
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ograniczeń do projektowania w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a druga
posiadać będzie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w telekomunikacji radiowej).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


