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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386832-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych

2019/S 157-386832

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 136-334314)

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

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2A
Poznań
60-844
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Zasieczny
Tel.:  +48 618412742
E-mail: przetargi@po.policja.gov.pl 
Faks:  +48 618412744
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wielkopolska.policja.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile
Numer referencyjny: ZZP-2380-46/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45216100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Pile, zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 115, na działkach o nr ewid. 331/1, 331/7, 331/19,
389, 390.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334314-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@po.policja.gov.pl
www.wielkopolska.policja.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 136-334314

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:
1. Wykonawca spełni warunek dotyczący kwalifikacji zawodowej w zakresie doświadczenia jeżeli wykaże, że w
ciągu ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej:
1) 2 roboty polegające na budowie lub rozbudowie budynku:
a) w technologii monolitycznej albo murowanej albo mieszanej,
b) o co najmniej 3 kondygnacjach,
c) o powierzchni użytkowej wybudowanego budynku lub powierzchni użytkowej dobudowanej części budynku

nie mniejszej niż 5 000 m2,
d) wraz z instalacjami: wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji
— o wartości każdej z wykazanych robót nie mniejszej niż 25 000 000,00 PLN;
2) 2 roboty obejmujące swym zakresem wykonanie:
a) systemów: SKD, SSWiN, CCTV w technologii IP FullHD, SSP,
b) sieci strukturalnej minimum kat. 6A (wraz z montażem urządzeń aktywnych tej sieci) objętej 25-letnią
gwarancją producenta o wartości każdej z wykazanych robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN;
3) 1 robotę obejmującą swym zakresem wykonanie masztu telekomunikacyjnego o wysokości nie mniejszej niż
30 m wraz instalacją anten i systemów łączności radiowej o wartości tych robót nie mniejszej niż 200 000,00
PLN;
4) 1 robotę obejmującą swym zakresem wykonanie systemu zasilania gwarantowanego opartego o agregat
prądotwórczy, UPS i siłownię telekomunikacyjną o wartości tych robót nie mniejszej niż 200 000,00 PLN
— a także potwierdzi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone.
(...)
Pozostała treść w przedmiotowym punkcie pierwotnego ogłoszenia pozostaje bez zmian.
Powinno być:
1. Wykonawca spełni warunek dotyczący kwalifikacji zawodowej w zakresie doświadczenia jeżeli wykaże, że w
ciągu ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej:
1) 2 roboty polegające na budowie lub rozbudowie budynku:
a) w technologii monolitycznej albo murowanej albo mieszanej,
b) o co najmniej 3 kondygnacjach,
c) o powierzchni netto wybudowanego budynku lub powierzchni netto dobudowanej części budynku nie

mniejszej niż 5 000 m2,
d) wraz z instalacjami: wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji
— o wartości każdej z wykazanych robót nie mniejszej niż 25 000 000,00 PLN.
2) 2 roboty obejmujące swym zakresem wykonanie:
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a) systemów: SKD, SSWiN, CCTV w technologii IP FullHD, SSP,
b) sieci strukturalnej minimum kat. 6A (wraz z montażem urządzeń aktywnych tej sieci) objętej 25-letnią
gwarancją producenta o wartości każdej z wykazanych robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN;
3) 1 robotę obejmującą swym zakresem wykonanie masztu telekomunikacyjnego o wysokości nie mniejszej niż
30 m wraz instalacją anten i systemów łączności radiowej o wartości tych robót nie mniejszej niż 200 000,00
PLN;
4) 1 robotę obejmującą swym zakresem wykonanie systemu zasilania gwarantowanego opartego o agregat
prądotwórczy, UPS i siłownię telekomunikacyjną o wartości tych robót nie mniejszej niż 200 000,00 PLN
— a także potwierdzi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone.
(...)
Pozostała treść w przedmiotowym punkcie pierwotnego ogłoszenia pozostaje bez zmian.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 24/10/2019
Powinno być:
Data: 28/10/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 30/08/2019
Czas lokalny: 11:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


