Ogłoszenie nr 500116690-N-2018 z dnia 24-05-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 560892-N-2018
Data: 18/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sąd Okręgowy w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 000324694, ul. al. "Solidarności" 127,
00-898 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4404212, e-mail
rzp@warszawa.so.gov.pl, faks 22 4405042.
Adres strony internetowej (url): http://bip.warszawa.so.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: Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2
usługi, których przedmiotem było wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i dokumentacja wykonawcza obejmująca branże: konstrukcyjno-budowlaną, elektryczną,
teletechniczną i sanitarną - klimatyzację, wentylację mechaniczną, instalację kanalizacyjną oraz
systemu BMS w budynku o powierzchni co najmniej 2.000 m2, o wartości prac projektowych co
najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każda oraz potwierdzi, że
usługi zostały wykonane należycie; b) dysponuje następującymi osobami: ba) co najmniej jedną
osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń
do projektowania w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu oraz: - co najmniej 3-letnie
doświadczenie w zakresie projektowania, - udokumentowane wykonanie projektu w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej co najmniej jednego obiektu o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż
2.000 m2; bb) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacji, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu oraz: - co
najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej z
wykorzystaniem uprawnień, o których mowa wyżej, co najmniej jednego obiektu o powierzchni
całkowitej nie mniejszej niż 2.000 m2; bc) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego oraz: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności instalacyjnej z
wykorzystaniem uprawnień, o których mowa wyżej, - udokumentowane wykonanie projektu w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co
najmniej jednego obiektu o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2.000 m2. W przypadku
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest, by co najmniej
jeden z wykonawców posiadał wymagane doświadczenie w całości.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie
wykonał co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było wykonanie wielobranżowej dokumentacji
projektowej (projekt budowlany i dokumentacja wykonawcza obejmująca branże: konstrukcyjnobudowlaną, elektryczną, teletechniczną i sanitarną - klimatyzację, wentylację mechaniczną, instalację
kanalizacyjną oraz systemu BMS w budynku o powierzchni co najmniej 2.000 m2, o wartości prac
projektowych co najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każda
oraz potwierdzi, że usługi zostały wykonane należycie; b) dysponuje następującymi osobami: ba) co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej
bez ograniczeń do projektowania w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu oraz: - co
najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania, - udokumentowane wykonanie projektu
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej jednego obiektu o powierzchni całkowitej nie
mniejszej niż 2.000 m2; bb) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
klimatyzacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do
projektowania obiektu oraz: - co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania w
specjalności instalacyjnej z wykorzystaniem uprawnień, o których mowa wyżej, - udokumentowane
wykonanie projektu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, klimatyzacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń co najmniej
jednego obiektu o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2.000 m2; bc) co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu
budowlanego oraz: - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności
instalacyjnej z wykorzystaniem uprawnień, o których mowa wyżej, - udokumentowane wykonanie
projektu w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych co najmniej jednego obiektu o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2.000
m2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest,
by co najmniej jeden z wykonawców posiadał wymagane doświadczenie w całości.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: 1) Wykazu wszystkich osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, uprawnień niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, spełniających wymagania określone w ust. 1
pkt 3 lit. b, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia; 2) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną odpowiadającą wymaganiom określonym w ust. 1 pkt 2; jeżeli z
uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których
mowa w art. 26 ust. 2c ustawy, tj. inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 3) Wykazu
wykonanych usług na formularzu stanowiącym załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wraz z podaniem: a) odbiorców zamówienia, tj. podmiotów, na rzecz których zostały
wykonane usługi, b) przedmiotu zamówienia, c) datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania
zamówienia, d) wartość brutto wykazanej usługi, oraz dokumentów, że usługi te zostały wykonane
należycie. Dowodami w powyższym zakresie są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
dokumentów, o których mowa w lit. a; Powyższe dokumenty wykonawca składa w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
określonej w ust.1pkt 3 lit. a siwz.
W ogłoszeniu powinno być: 1)Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, spełniających
wymagania określone w ust. 1 pkt 3 lit. b, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia; 2) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną odpowiadającą wymaganiom określonym w ust. 1
pkt 2; jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których
mowa w art. 26 ust. 2c ustawy, tj. inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 3) Wykazu
wykonanych usług na formularzu stanowiącym załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wraz z podaniem: a) odbiorców zamówienia, tj. podmiotów, na rzecz których zostały
wykonane usługi, b) przedmiotu zamówienia i powierzchni budynku, c) datę rozpoczęcia i
zakończenia wykonywania zamówienia, d) wartość brutto wykazanej usługi, oraz dokumentów, że
usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami w powyższym zakresie są: a) referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, b) oświadczenie
wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a; Powyższe dokumenty wykonawca składa w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej określonej w ust.1 pkt 3 lit. a siwz.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-05-28, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-05-29, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana za
najkorzystniejszą zobowiązany jest do: 1.Zamawiający żądać będzie od wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, 2. Wykazu osób, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 lit
b) podlit. ba), bb), bc) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, biorących udział przy realizacji
niniejszego zamówienia wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów potwierdzających posiadane przez pracowników uprawnienia określone w Rozdziale IV
ust. 1 pkt 3 lit. b) podlit. ba), bb), bc) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3. Przedstawienia
ważnych co najmniej od daty podpisania umowy do końca realizacji umowy poświadczonych za
zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych
00/100).
W ogłoszeniu powinno być: Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana za
najkorzystniejszą zobowiązany jest do: 1.Zamawiający żądać będzie od wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, 2. Wykazu osób, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 lit
b) podlit. ba), bb), bc) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, biorących udział przy realizacji
niniejszego zamówienia wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów potwierdzających posiadane przez pracowników uprawnienia określone w Rozdziale IV
ust. 1 pkt 3 lit. b) podlit. ba), bb), bc) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3. Do złożenia
zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 100.000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

