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Ogłoszenie nr 500081493-N-2018 z dnia 13-04-2018 r.

Wrocław:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 540413-N-2018 

Data: 09.04.2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Wrocławski, Krajowy numer identyfikacyjny 130100000, ul. pl. Uniwersytecki  1,

50137   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 375 22 34, e-mail bzp@uwr.edu.pl,

faks 71 375 24 72. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.uni.wroc.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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: 2018-05-08, godzina: 10:00 

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

postępowaniu: Data: 2018-05-11, godzina: 10:00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. O udzielenie

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
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dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: spełniają następujące warunki szczegółowe:

1.1 Wykonawcy winni wykazać, że wykonali zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: a) jedną robotę

budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, prowadzoną w budynku

zamieszkania zbiorowego*, będącym w ciągłym użytkowaniu tj. podczas ciągłego, trwającego

24 h/dobę ruchu mieszkańców, obejmującą roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej.

lub b) dwie roboty budowlane, każda: o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto,

prowadzone w budynku zamieszkania zbiorowego*, będącym w ciągłym użytkowaniu tj.

podczas ciągłego, trwającego 24 h/dobę ruchu mieszkańców, obejmujące roboty w zakresie

instalacji wentylacji mechanicznej. *budynek zamieszkania zbiorowego – należy przez to

rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel,

pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko,

internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu

karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do

stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny (zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 9.04.2018 z 2002 r.

nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Jedna robota budowlana oznacza robotę budowlaną wykonaną na

podstawie jednej umowy. Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN

Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego

(NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,

przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html 1.2. Wykonawca winien wykazać, że

dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7

lipca1994 r. – Prawo Budowlane (tj: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i Rozporządzeniem Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. nr 83 poz. 578) lub odpowiadające

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w

przepisach odrębnych: a) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. b) kierownik
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robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności instalacyjnej w zakresie co najmniej: instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń. c) kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia

w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i

wentylacyjnych bez ograniczeń. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna za

spełniony warunek zdolności technicznej i zawodowej określony: - w pkt. 1.1, jeżeli

przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia

potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie. - w pkt. 1.2, jeżeli wymagany warunek

spełni jeden Wykonawca lub podmioty spełniają go łącznie. 

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. O

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: spełniają następujące warunki

szczegółowe: 1.1 Wykonawcy winni wykazać, że wykonali zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej:

a) Jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, prowadzoną w

budynku, w którym w trakcie robót przebywali użytkownicy, obejmującą swym zakresem

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej lub b) dwie roboty budowlane o wartości nie

mniejszej niż 1 500 000 zł brutto każda, prowadzone w budynku, w którym w trakcie robót

przebywali użytkownicy, obejmujące swym zakresem wykonanie instalacji wentylacji

mechanicznej. Jedna robota budowlana oznacza robotę budowlaną wykonaną na podstawie

jednej umowy. Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN

Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego

(NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,

przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html 1.2. Wykonawca winien wykazać, że

dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7

lipca1994 r. – Prawo Budowlane (tj: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i Rozporządzeniem Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. nr 83 poz. 578) lub odpowiadające

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
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lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w

przepisach odrębnych: a) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. b) kierownik

robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności instalacyjnej w zakresie co najmniej: instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń. c) kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia

w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i

wentylacyjnych bez ograniczeń. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna za

spełniony warunek zdolności technicznej i zawodowej określony: - w pkt. 1.1, jeżeli

przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia

potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie. - w pkt. 1.2, jeżeli wymagany warunek

spełni jeden Wykonawca lub podmioty spełniają go łącznie. 

 


