Ogłoszenie nr 2021/BZP 00131204/01 z dnia 2021-07-29

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Realizacja zadania remontowego: Wymiana stolarki okiennej oraz wzmocnienie nadproży
budynku prokuratury przy ul. Podwale 28/Sądowa 2 we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000431
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Podwale, 30
1.4.2.) Miejscowość: Wrocław
1.4.3.) Kod pocztowy: 50-950
1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
1.4.7.) Numer telefonu: 71/3718114
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kielczyk@wroclaw.po.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.po.gov.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka budżetowa
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00131204/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-29 13:53

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00110980/02
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w SWZ na podstawie
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art. 112 ust. 2 uPzp dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie:
- wykonał co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z
przedmiotem zamówienia tj. realizacja robót budowlanych polegających co najmniej na
wymianie stolarki okiennej i wzmocnieniu nadproży okien; w budynku o powierzchni całkowitej
nie mniejszej niż 10 000m2(z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej, takich jak hale
magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra logistyczne), w tym
co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą budynku wpisanego do rejestru lub ewidencji
zabytków
- wykonał te roboty należycie;
b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, adekwatnie
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), oraz kwalifikacje określone w art. 37c ustawy z
dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j.) i co
najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym co
najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika budowy trwające nieprzerwanie co najmniej 6
miesięcy każdy przy realizacji inwestycji, podczas której, w budynku o powierzchni całkowitej nie
mniejszej niż 10 000m2 (z wyłączeniem obiektów o konstrukcji stalowej, takich jak hale
magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra logistyczne),
wykonano roboty budowlane polegające co najmniej na wymianie stolarki okiennej i
wzmacnianiu nadproży okiennych; co najmniej 1 z tych zadań musi dotyczyć obiektu wpisanego
do rejestru lub ewidencji zabytków;
Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w SWZ na podstawie
art. 112 ust. 2 uPzp dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie:
- wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z
przedmiotem zamówienia tj. realizacja robót budowlanych polegających na wymianie stolarki
okiennej o wartości co najmniej 600 000 zł brutto (z wyłączeniem prac zrealizowanych w
obiektach o konstrukcji stalowej, takich jak hale magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o
dużej powierzchni, centra logistyczne),
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- wykonał te roboty należycie;
b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, adekwatnie do pełnionej samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów), oraz kwalifikacje określone w art. 37c ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j.) i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe
na stanowisku kierownika budowy, w tym co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika
budowy, przy realizacji robót polegających na wymianie stolarki okiennej) o wartości co najmniej
600 000 zł brutto; co najmniej 1 z tych zadań musi dotyczyć obiektu wpisanego do rejestru lub
ewidencji zabytków (z wyłączeniem robót zrealizowanych w obiektach o konstrukcji stalowej,
takich jak hale magazynowe i przemysłowe, obiekty handlowe o dużej powierzchni, centra
logistyczne);
Uwaga:
Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony
również w przypadku, gdy roboty budowlane o których mowa w podpunkcie 4 lit. a i b będą
stanowiły część szerszego zakresu robót, jeśli wartość robót polegających na wymianie stolarki
okiennej wynosiła co najmniej 600 000 zł brutto.
Uwaga:
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych
na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2020.1333 t.j.) rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich
przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych
zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220
t.j. ze zm.)
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanych warunków na
podstawie oświadczeń składanych wraz z ofertą.”
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