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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
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Data: 20/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 630703410, ul. ul. Jana

Kochanowskiego  2a, 60-844  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8412743, e-mail

przetargi@po.policja.gov.pl, faks 61 8412744.

Adres strony internetowej (url): http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie

doświadczenia jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

wykonał co najmniej 2 roboty budowlane których zakres obejmował łącznie wykonanie: 1)

klimatyzacji precyzyjnej w technologii freecooling o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 50 kW;

2) systemu gaszenia gazem; 3) systemu SMS albo BMS; 4) systemu wczesnej detekcji dymu; 5)

systemu SSP; 6) instalacji wodnej i elektryczną w Centrum Danych lub serwerowni, o wartości

każdej z tych robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł, a także potwierdzi, że roboty te zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. 2. Wykonawca

spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji
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zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,

jeżeli wykaże, że będzie dysponował: 1) kierownikiem robót branży ogólnobudowlanej tj.

osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno - budowlanej, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po

uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika robót branży ogólnobudowlanej dla

co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu konstrukcji stalowych oraz przekrycia dachu;

2) kierownikiem robót branży sanitarnej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada

minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję

kierownika robót branży sanitarnej dla co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu

instalacji klimatyzacji precyzyjnej w technologii freecooling oraz instalacji gaszenia gazem; 3)

kierownikiem robót branży elektrycznej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie

zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika robót branży

elektrycznej dla co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej; 4)

kierownikiem robót branży telekomunikacyjnej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez

ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń telekomunikacyjnych, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po

uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika robót branży telekomunikacyjnej

dla co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu instalacji teleinformatycznych lub

teletechnicznych; 5) osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia

technicznego oraz która posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe oraz wykonały

co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu systemów SSP, SMS lub BMS oraz wczesnej

detekcji dymu.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej

w zakresie doświadczenia jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 8 lat przed upływem terminu

składania ofert, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną której zakres obejmował łącznie

wykonanie: 1) klimatyzacji precyzyjnej w technologii freecooling o mocy chłodniczej nie

mniejszej niż 50 kW; 2) systemu gaszenia gazem; 3) systemu SMS albo BMS; 4) systemu

wczesnej detekcji dymu; 5) systemu SSP; 6) instalacji wodnej i elektryczną w Centrum

Danych lub serwerowni, o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł, a także potwierdzi, że

2 z 4



robota ta została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończona. 2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: 1)

kierownikiem robót branży ogólnobudowlanej tj. osobą posiadającą uprawnienia do

kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która

posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz

pełniła funkcję kierownika robót branży ogólnobudowlanej dla co najmniej 2 robót

polegających na wykonaniu konstrukcji stalowych oraz przekrycia dachu; 2) kierownikiem

robót branży sanitarnej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania

robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada minimum

5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję

kierownika robót branży sanitarnej dla co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu

instalacji klimatyzacji precyzyjnej w technologii freecooling; 3) kierownikiem robót branży

elektrycznej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w

specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po

uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej dla co

najmniej 2 robót polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej; 4) kierownikiem robót

branży telekomunikacyjnej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania

robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

telekomunikacyjnych, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po

uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika robót branży telekomunikacyjnej

dla co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu instalacji teleinformatycznych lub

teletechnicznych; 5) osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia

technicznego oraz która posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe oraz wykonały

co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu systemów SSP, SMS lub BMS oraz wczesnej

detekcji dymu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)
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W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-03-07, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-26, godzina: 11:00,
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