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Ogłoszenie nr 540132239-N-2020 z dnia 21-07-2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 554650-N-2020 

Data: 08/07/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe, Krajowy numer identyfikacyjny

015259663, ul. ul. Grochowska  274, 03-841  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22

4435509, e-mail ppl.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 4435552. 

Adres strony internetowej (url): www.pragapld.waw.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: Zdolność techniczna lub zawodowa: Określenie warunków: Za spełniających

warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie

zdolności technicznej lub zawodowej wykażą, że: a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wykonali montaż co najmniej trzech (3) instalacji fotowoltaicznych, na czynnych budynkach

użyteczności publicznej* i/lub wielorodzinnych, o łącznej mocy minimum 200 kWp, w tym: - co

najmniej jedna dotyczyła wykonania instalacji w formule zaprojektuj i zbuduj, - co najmniej

jedna dotyczyła wykonania montażu paneli fotowoltaicznych w sposób nie ingerujący w

konstrukcję poszycia dachu (bez naruszenia ciągłości izolacji połaci dachu), - co najmniej jedna

dotyczyła wdrożenia systemu zdalnego monitoringu i zarządzania produkcją oraz zużyciem
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energii. * Pod pojęciem „budynku użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie budynek

przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego,

oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi

bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie

kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny

ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Za budynek

użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. b) dysponują osobami,

skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za

świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, w tym co najmniej: b.1) 1 osoba

posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej; b.2) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych; b.3) 1 osoba przewidziana do pełnienia funkcji

kierownika robót – posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b.4) 1 osoba przewidziana do pełnienia

funkcji kierownika robót – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadająca co najmniej 5 lat doświadczenia

zawodowego, w tym przy co najmniej 2 lata przy inwestycjach z zakresu montażu instalacji

fotowoltaicznych o łącznej mocy 80kWp; b.5) 3 elektromonterów wykwalifikowanych w

specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadających świadectwo kwalifikacyjne „E” lub „D” –

wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub komisję o równorzędnych kwalifikacjach

co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych, z co najmniej 3-

letnim doświadczeniem. Osoby odpowiedzialne za projektowanie i kierowanie robotami

budowlanymi powinny posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo

budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające

wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów

budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – uprawnienia muszą obejmować zakres

zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje

wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą
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posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z

ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub posiadać prawo do

świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

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

Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do

wykluczenia będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wg zasady:

spełnia/nie spełnia, dla każdej z części odrębnie. Zamawiający dopuszcza wykazanie tych

samych robót i tych samych osób dla różnych części postępowania. 

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa: Określenie warunków: Za

spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na

potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej wykażą, że: a) w ciągu ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wykonali montaż co najmniej trzech (3) instalacji fotowoltaicznych, na czynnych

budynkach użyteczności publicznej* i/lub mieszkalnych, o łącznej mocy minimum 200 kWp, w

tym: - co najmniej jedna dotyczyła wykonania instalacji w formule zaprojektuj i zbuduj, - co

najmniej jedna dotyczyła wykonania montażu paneli fotowoltaicznych w sposób nie ingerujący

w konstrukcję poszycia dachu (bez naruszenia ciągłości izolacji połaci dachu), - co najmniej

jedna dotyczyła wdrożenia systemu zdalnego monitoringu i zarządzania produkcją oraz

zużyciem energii. * Pod pojęciem „budynku użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie

budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu

religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i

socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w

transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz

inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Za budynek

użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. b) dysponują osobami,

skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za

świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, w tym co najmniej: b.1) 1 osoba

posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej; b.2) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania
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bez ograniczeń w specjalności w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych; b.3) 1 osoba przewidziana do pełnienia funkcji

kierownika robót – posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b.4) 1 osoba przewidziana do pełnienia

funkcji kierownika robót – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadająca co najmniej 5 lat doświadczenia

zawodowego, w tym przy co najmniej 2 lata przy inwestycjach z zakresu montażu instalacji

fotowoltaicznych o łącznej mocy 80kWp; b.5) 3 elektromonterów wykwalifikowanych w

specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadających świadectwo kwalifikacyjne „E” lub „D” –

wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub komisję o równorzędnych kwalifikacjach

co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych, z co najmniej 3-

letnim doświadczeniem. Osoby odpowiedzialne za projektowanie i kierowanie robotami

budowlanymi powinny posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo

budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające

wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów

budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – uprawnienia muszą obejmować zakres

zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje

wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą

posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z

ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub posiadać prawo do

świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

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

Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do

wykluczenia będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wg zasady:

spełnia/nie spełnia, dla każdej z części odrębnie. Zamawiający dopuszcza wykazanie tych
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samych robót i tych samych osób dla różnych części postępowania. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

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

postępowaniu: Data: 2020-07-24, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 

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

postępowaniu: Data: 2020-07-29, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 


