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Ogłoszenie nr 540039494-N-2019 z dnia 01-03-2019 r.

Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 515396-N-2019
Data: 22/02/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 80507000000000, ul. ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5694230, 5694416, 5694263, e-mail grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl, faks
225 694 415.
Adres strony internetowej (url): www.imgw.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

2019-03-01 09:46

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Punkt: 3) Zdolność techniczna lub zawodowa
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) wykonali nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej 2 projekty budowlane/wykonawcze obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3 każdy; b) wskażą, że mają skierowane do

realizacji zamówienia: – co najmniej 1 osobę na stanowisko głównego projektanta – musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
projektowania w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów
obowiązujących w dacie ich wydania oraz aktualny wypis z listy architektów lub zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa; – co najmniej 1 osobę na stanowisko projektanta w branży budowlanej – musi posiadać uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania oraz zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
– co najmniej 1 osobę na stanowisko projektanta w branży elektrycznej – musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania oraz zaświadczenie o przynależności do

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; – co najmniej 1 osobę na stanowisko projektanta w branży sanitarnej – musi posiadać uprawnienia
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budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów
obowiązujących w dacie ich wydania oraz zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) wykonali nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej 2 projekty budowlane/wykonawcze obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3 każdy; b) wskażą, że mają
skierowane do realizacji zamówienia: – co najmniej 1 osobę na stanowisko głównego projektanta – musi posiadać uprawnienia budowlane

bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie

przepisów obowiązujących w dacie ich wydania oraz aktualny wypis z listy architektów lub zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa; – co najmniej 1 osobę na stanowisko projektanta w branży budowlanej – musi posiadać uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania oraz zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
– co najmniej 1 osobę na stanowisko projektanta w branży elektrycznej – musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania oraz zaświadczenie o przynależności do

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; – co najmniej 1 osobę na stanowisko projektanta w branży sanitarnej – musi posiadać uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów
obowiązujących w dacie ich wydania oraz zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
Punkt: 1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W ogłoszeniu jest: a) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również i wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (formularz wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). Dowodami określającymi, czy

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usług
były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b) wykazu osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat
ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
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dysponowania tymi osobami (formularz wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

W ogłoszeniu powinno być: a) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również i wykonywanych, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (formularz wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). Dowodami określającymi,
czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b) wykazu osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat
ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (formularz wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Punkt: 2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-03-04, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-03-11, godzina: 09:30,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Punkt: 9) Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu jest: 1. Prace w zakresie projektu budowlanego (zgodnie z zakresem określonym w pkt 2 ppkt 1 Opisu przedmiotu
zamówienia) - 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; 2. Prace w zakresie: • Projektu wykonawczego; • Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót (opracowanych dla wszystkich branż); • Pozyskania
map do celów projektowych (zgodnie z zakresem określonym w pkt 2 ppkt 2-4 Opisu przedmiotu zamówienia)- 50 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy
W ogłoszeniu powinno być: 1. Prace w zakresie projektu budowlanego (zgodnie z zakresem określonym w pkt 2 ppkt 1 Opisu przedmiotu
zamówienia) - 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; 2. Prace w zakresie: • Projektu wykonawczego; • Specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót (opracowanych dla wszystkich branż); • Aktualizacja
map do celów projektowych (zgodnie z zakresem określonym w pkt 2 ppkt 2-4 Opisu przedmiotu zamówienia)- 50 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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Numer sekcji: II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Punkt: 4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu jest: „Usługa aktualizacji dokumentacji projektowej stacji radarowej na Górze Św. Anny”. 1. Prace w zakresie projektu

budowlanego (zgodnie z zakresem określonym w pkt 2 ppkt 1 Opisu przedmiotu zamówienia); 2. Prace w zakresie: • Projektu wykonawczego
• Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót (opracowanych dla
wszystkich branż); • Pozyskania map do celów projektowych (zgodnie z zakresem określonym w pkt 2 ppkt 2-4 Opisu przedmiotu
zamówienia). Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: „Usługa aktualizacji dokumentacji projektowej stacji radarowej na Górze Św. Anny”. 1. Prace w zakresie
projektu budowlanego (zgodnie z zakresem określonym w pkt 2 ppkt 1 Opisu przedmiotu zamówienia); 2. Prace w zakresie: • Projektu
wykonawczego; • Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót
(opracowanych dla wszystkich branż); • Aktualizacja map do celów projektowych (zgodnie z zakresem określonym w pkt 2 ppkt 2-4 Opisu
przedmiotu zamówienia). Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
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