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Ogłoszenie nr 540035903-N-2019 z dnia 25-02-2019 r.
Stargard:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 511488-N-2019
Data: 07/02/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
32076539600000, ul. Ul. Szczecińska 35, 73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo
Polska, tel. 91 573 23 34, e-mail ekonomiczny@osir.stargard.pl, faks 91 573 23 34.
Adres strony internetowej (url): http://www.osir.stargard.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu
zamówienia. Minimalny poziom wymaganych standardów określono poniżej: Zamawiający
uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie w
realizacji robót podobnych, tj.: wykonał należycie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub
rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł
oraz jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku
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użyteczności publicznej o charakterze sportowym o powierzchni użytkowej minimum 4.500,00
m2 oraz jedną robotę budowlaną polegającą na budowie basenu lub zespołu basenów o łącznej
powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 500 m2 , która obejmowała swoim zakresem dostawę
i montaż niecek ze stali nierdzewnej oraz technologię uzdatniania wody basenowej. W
przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Jeżeli
wykonawca wspiera się w zakresie ww. warunku potencjałem podmiotu trzeciego na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, to ww. warunek mogą oni spełniać łącznie. b) dysponuje lub
będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (wyznaczonej imiennie do realizacji
zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk: Kierownik budowy: posiadający
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń oraz posiadający co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe (liczone od
daty uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz który w ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu
składania ofert pełnił co najmniej dwukrotnie funkcję kierownika budowy przy budowie basenu
lub zespołu basenów o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 400 m2 , która
obejmowała swoim zakresem dostawę i montaż niecek ze stali nierdzewnej oraz technologię
uzdatniania wody basenowej. Kierownik robót branży sanitarnej: posiadający uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty
uzyskania uprawnień oraz który w ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania
ofert co najmniej dwukrotnie pełnił funkcję kierownika robót obejmujących m.in. technologię
wody basenowej. Kierownik robót branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadający co najmniej 5letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień). Kierownik robót branży
drogowej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o
specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień). Inżynier systemów teletechnicznych
posiadający wyższe wykształcenie o specjalności elektrycznej lub telekomunikacyjnej lub
informatycznej oraz który wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na
budowie i uruchomieniu instalacji teletechnicznej obejmującej co najmniej: SAP, CCTV, KD,
LAN, BMS, HVAC. Inżynier technolog uzdatniania wody basenowej posiadający wyższe
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wykształcenie o specjalności inżynierii sanitarnej lub chemicznej, który w ostatnich 5 (pięciu)
latach przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji co najmniej 2 (dwóch)
robót budowlanych polegających na budowie lub eksploatacji instalacji i urządzeń uzdatniania i
przygotowania wody. Kierownik prac konserwatorskich posiadający kwalifikacje do kierowania
pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z art. 37a
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz.
2067 ze zmianami). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki wykonawcy mogą
spełnić łącznie. Wykonawca w zakresie ww. warunku może powoływać się na potencjał
podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 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
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu
zamówienia. Minimalny poziom wymaganych standardów określono poniżej: Zamawiający
uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie w
realizacji robót podobnych, tj.: wykonał należycie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub
rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 15.000.000,00 zł
oraz jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku
użyteczności publicznej o charakterze sportowym o powierzchni użytkowej minimum 3.500,00
m2 oraz jedną robotę budowlaną polegającą na budowie basenu lub zespołu basenów o łącznej
powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 450 m2 , która obejmowała swoim zakresem dostawę
i montaż niecek ze stali nierdzewnej oraz technologię uzdatniania wody basenowej. W
przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Jeżeli
wykonawca wspiera się w zakresie ww. warunku potencjałem podmiotu trzeciego na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, to ww. warunek mogą oni spełniać łącznie. b) dysponuje lub
będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (wyznaczonej imiennie do realizacji
zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk: Kierownik budowy: posiadający
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń oraz posiadający co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe (liczone od
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daty uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz który pełnił co najmniej dwukrotnie funkcję kierownika budowy
przy budowie basenu lub zespołu basenów o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż
400 m2 , która obejmowała swoim zakresem dostawę i montaż niecek ze stali nierdzewnej oraz
technologię uzdatniania wody basenowej. Kierownik robót branży sanitarnej: posiadający
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe
(liczone od daty uzyskania uprawnień oraz który co najmniej dwukrotnie pełnił funkcję
kierownika robót obejmujących m.in. technologię wody basenowej. Kierownik robót branży
elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień). Kierownik robót branży drogowej
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności
drogowej bez ograniczeń oraz posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe
(liczone od daty uzyskania uprawnień). Inżynier systemów teletechnicznych posiadający wyższe
wykształcenie o specjalności elektrycznej lub telekomunikacyjnej lub informatycznej oraz który
wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie i uruchomieniu
instalacji teletechnicznej obejmującej co najmniej: SAP, CCTV, KD, LAN, BMS, HVAC.
Inżynier technolog uzdatniania wody basenowej posiadający wyższe wykształcenie o
specjalności inżynierii sanitarnej lub chemicznej, który brał udział w realizacji co najmniej 2
(dwóch) robót budowlanych polegających na budowie lub eksploatacji instalacji i urządzeń
uzdatniania i przygotowania wody. Kierownik prac konserwatorskich posiadający kwalifikacje
do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie
z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2018 r. poz. 2067 ze zmianami). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki
wykonawcy mogą spełnić łącznie. Wykonawca w zakresie ww. warunku może powoływać się na
potencjał podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 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
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-03-12, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-03-19, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy
złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus do dnia 12 marca 2019 r., do godziny
10:00. 2) Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą klucza prywatnego w
siedzibie zamawiającego w budynku Hotelu 104 należącym do Ośrodka Sportu i Rekreacji OSIR
Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie, Hotel 104, ul. Pierwszej Brygady 1, 73 – 110 Stargard w sali
konferencyjnej, w dniu 12 marca 2019 r., o godzinie 10:10.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1) Ofertę wraz z wymaganymi
dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus do dnia 19
marca 2019 r., do godziny 10:00. 2) Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za
pomocą klucza prywatnego w siedzibie zamawiającego w budynku Hotelu 104 należącym do
Ośrodka Sportu i Rekreacji OSIR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie, Hotel 104, ul. Pierwszej
Brygady 1, 73 – 110 Stargard w sali konferencyjnej, w dniu 19 marca 2019 r., o godzinie 10:10.
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