
Numer ogłoszenia: 140197 - 2014; data zamieszczenia : 30.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  184394 - 2014 data 30.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8412743,

8412740, fax. 061 8412744.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).

W ogłoszeniu jest:  Wiedza i doświadczenie: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

1) jednej (1) roboty budowlanej odpowiadającej rodzajowo przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na

budowie lub rozbudowie budynku należącego do Kategorii XII zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo

Budowlane o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 500,00 m2 i wartości robót brutto nie mniejszej

niż 7 000 000,00 zł, w której zakres wchodziły co najmniej roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i

wykończeniowe, wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,

wentylacji, klimatyzacji, elektrycznych nisko- oraz wysoko-prądowych, zagospodarowania terenu

obejmującego wykonanie nawierzchni z kostki betonowej lub brukowej oraz terenów zielonych; 2) jednej

(1) roboty obejmującej wydzielenie przegrodami o izolacyjności ogniowej EI30 lub EI60 stref p.poż. oraz

wykonanie instalacji systemów: SKD, CCTV, SAP, SSWiN wraz z zarządzającym systemem

bezpieczeństwa integrującego powyższe elementy w obiekcie o kubaturze co najmniej 1 000,00 m3 i

wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł; 3) jednej (1) roboty polegającej na dostosowaniu w niezbędnym

zakresie strefy ochronnej/dostępowej (kancelaria tajna, magazyn broni, pomieszczenie szyfrantów) do

przepisów o ochronie informacji niejawnych; 4) jednej (1) roboty obejmującej budowę lub modernizację

technologiczną strzelnicy, co najmniej trzystanowiskowej, oraz załączy dowody, określające, czy roboty

te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W ogłoszeniu powinno by ć: Wiedza i doświadczenie: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tego warunku - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co

najmniej: 1) jednej (1) roboty budowlanej odpowiadającej rodzajowo przedmiotowi zamówienia tj.

polegającej na budowie lub rozbudowie budynku należącego do Kategorii XII zgodnie z załącznikiem do

ustawy Prawo Budowlane o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 500,00 m2 i wartości robót brutto

nie mniejszej niż 7 000 000,00 zł, w której zakres wchodziły co najmniej roboty rozbiórkowe,

konstrukcyjne i wykończeniowe, wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego

ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznych nisko- oraz wysoko-prądowych, zagospodarowania

terenu obejmującego wykonanie nawierzchni z kostki betonowej lub brukowej oraz terenów zielonych; 2)

jednej (1) roboty polegającej na dostosowaniu w niezbędnym zakresie strefy ochronnej/dostępowej

(kancelaria tajna, magazyn broni, pomieszczenie szyfrantów) do przepisów o ochronie informacji

niejawnych; 3) jednej (1) roboty obejmującej budowę lub modernizację technologiczną strzelnicy, co

najmniej trzystanowiskowej, oraz załączy dowody, określające, czy roboty te zostały wykonane w
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sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4).

W ogłoszeniu jest:  Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tego warunku - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponować: 1)

osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez

ograniczeń z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień; 2) osobą

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i

minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień; 3) osobą posiadającą

uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym

po uzyskaniu tych uprawnień oraz posiadającą uprawnienia energetyczne na stanowisku eksploatacji i

dozoru; 4) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej

bez ograniczeń z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień; 5)

dwoma (2) osobami posiadającymi certyfikat autoryzowanego instalatora zintegrowanych systemów

zabezpieczeń obiektów zgodnym z projektowanym; 6) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania

pracami restauratorskimi, posiadającą wykształcenie i praktykę zawodową w zakresie konserwacji

zabytków określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r.

(Dz. U. Nr 165 poz. 987)..

W ogłoszeniu powinno by ć: Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tego warunku - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponować:

1) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

bez ograniczeń z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień; 2) osobą

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i

minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień; 3) osobą posiadającą

uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym

po uzyskaniu tych uprawnień oraz posiadającą uprawnienia energetyczne na stanowisku eksploatacji i

dozoru; 4) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pracami restauratorskimi, posiadającą

wykształcenie i praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków określone w Rozporządzeniu

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. (Dz. U. Nr 165 poz. 987)..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

25.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień

Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17 A, sekretariat..

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 04.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds.

Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17 A, sekretariat..
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