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Ogłoszenie nr 540217195-N-2019 z dnia 11-10-2019 r.

Stargard:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 604477-N-2019 

Data: 01/10/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

81267607400000, ul. Pierwszej Brygady  35, 73-110  Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo

Polska, tel. 91 8349088, e-mail sarl@sarl.pl, faks . 

Adres strony internetowej (url): https://www.sarl.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: II.1.3) 

W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają

warunki udziału w postępowaniu tj. posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania

przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca

udokumentuje wykonanie, co najmniej dwóch robót polegających na wykonaniu instalacji

przeciwpożarowej wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każda. Ocena spełnienia tego

warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie treści

przedłożonego wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na

rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
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budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty. Na wykazie należy wskazać jedynie te roboty, które odpowiadają rodzajowo i

wartościowo określonym powyżej robotom wykazywanym dla spełnienia warunku wiedzy i

doświadczenia. W wykazie należy wskazać, co najmniej dwie roboty spełniające warunek

wiedzy i doświadczenia wykonane przez Wykonawcę składającego ofertę. Zamawiający

wymaga, aby do wykazu załączyć dowody (poświadczenia) do co najmniej dwóch powyższych

robót. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach niewykonanych

lub wykonanych nienależycie. Uwaga: warunek ten nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo

wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót, albo jeden z

uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót (warunek nie będzie

spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót,

ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót), albo, w sytuacji gdy Wykonawca,

który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma wykonanych dwóch robót) polega na zasobach

innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych robót. W

sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi być wskazany jako

podwykonawca, który będzie wykonywał zasadnicze roboty budowlane. Udostępnienie zasobów

przez inny podmiot musi być związane z wykonywaniem robót. b) wykonawca posiada lub

dysponuje doświadczonymi osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.  co najmniej jedną

osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającego właściwe uprawnienia budowlane

uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi zamówieniem,  co najmniej

trzema osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia

technicznego, posiadającymi certyfikat autoryzowanego instalatora dla zaoferowanego systemu

pożarowego, minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe oraz które wykonały co najmniej 2

roboty polegające na wykonaniu systemu pożarowego. 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: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki udziału w postępowaniu tj. posiadają zdolność techniczną lub zawodową do
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wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli: a)

Wykonawca udokumentuje wykonanie, co najmniej dwóch robót polegających na wykonaniu

instalacji przeciwpożarowej wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każda. Ocena

spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie

treści przedłożonego wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji

o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty. Na wykazie należy wskazać jedynie te roboty, które

odpowiadają rodzajowo i wartościowo określonym powyżej robotom wykazywanym dla

spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. W wykazie należy wskazać, co najmniej dwie

roboty spełniające warunek wiedzy i doświadczenia wykonane przez Wykonawcę składającego

ofertę. Zamawiający wymaga, aby do wykazu załączyć dowody (poświadczenia) do co najmniej

dwóch powyższych robót. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o

robotach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Uwaga: warunek ten nie podlega

sumowaniu – oznacza to, że albo wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch

wymaganych robót, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch

wymaganych robót (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w

sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót, ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch

robót), albo, w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma

wykonanych dwóch robót) polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać

zrealizowanie dwóch wymaganych robót. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu –

podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca, który będzie wykonywał zasadnicze

roboty budowlane. Udostępnienie zasobów przez inny podmiot musi być związane z

wykonywaniem robót. b) wykonawca posiada lub dysponuje doświadczonymi osobami zdolnymi

do realizacji zamówienia tj.  co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy

posiadającego właściwe uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami

budowlanymi objętymi zamówieniem,  co najmniej trzema osobami posiadającymi certyfikat
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autoryzowanego instalatora dla zaoferowanego systemu pożarowego, minimum 2 letnie

doświadczenie zawodowe oraz które wykonały co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu

systemu pożarowego. 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 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.5.1) 

W ogłoszeniu jest: 1. W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub

finansowej umożliwiającej realizację zamówienia Wykonawca na wezwanie Zamawiającego

przedkłada: 1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w wysokości minimum

300.000,00 zł. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub

zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada: 1) wykaz robót budowlanych

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami

prawa budowlanego prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Na wykazie należy podać jedynie

te roboty budowlane, które odpowiadają rodzajowo określonym powyżej robotom tj. dotyczą

wykonania instalacji przeciwpożarowej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każda.

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz realizację robót

budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
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osobami. Na wykazie należy podać jedynie osobę, pełniącą funkcję kierownika budowy

posiadającego właściwe uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami

budowlanymi objętymi zamówieniem oraz co najmniej trzy osoby wpisane na listę

kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, posiadające certyfikat

autoryzowanego instalatora dla zaoferowanego systemu pożarowego, minimum 2 letnie

doświadczenie zawodowe oraz które wykonały co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu

systemu pożarowego. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej

lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia Wykonawca na wezwanie Zamawiającego

przedkłada: 1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w wysokości minimum

300.000,00 zł. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub

zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada: 1) wykaz robót budowlanych

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami

prawa budowlanego prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Na wykazie należy podać jedynie

te roboty budowlane, które odpowiadają rodzajowo określonym powyżej robotom tj. dotyczą

wykonania instalacji przeciwpożarowej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każda.

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz realizację robót

budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami. Na wykazie należy podać jedynie osobę, pełniącą funkcję kierownika budowy

posiadającego właściwe uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami

budowlanymi objętymi zamówieniem oraz co najmniej trzy osoby posiadające certyfikat
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autoryzowanego instalatora dla zaoferowanego systemu pożarowego, minimum 2 letnie

doświadczenie zawodowe oraz które wykonały co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu

systemu pożarowego. 

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: 2019-10-16, godzina: 15:00, 

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

postępowaniu: Data: 2019-10-18, godzina: 15:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.6) 

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2019

r. o godzinie 15:10 w siedzibie Zamawiającego – Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp.

z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35, 73 – 110 Stargard – VII p. pok. 701 

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18

października 2019 r. o godzinie 15:10 w siedzibie Zamawiającego – Stargardzkiej Agencji

Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35, 73 – 110 Stargard – VII p. pok. 701 


