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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208
Warszawa
00-925
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzychcy
Tel.:  +48 226083600
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl 
Faks:  +48 226083189
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stat.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja
budynku Głównego Urzędu Statystycznego”.
Numer referencyjny: 1/DB/POIŚ/PN/2019

II.1.2) Główny kod CPV
71247000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego, we wszystkich
branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji wraz z wszystkimi czynnościami wynikającymi
z przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), przepisów
wykonawczych i umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz rozliczenie robót, podczas realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego”. Szczegółowy zakres
przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/03/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:m.brzychcy@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: GUS
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-026637
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 039-088280
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/02/2019

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia na kwotę co najmniej 5 000 000,00
PLN (słownie: pięć milionów złotych).
Powinno być:
Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00
PLN (słownie: jeden milion złotych).
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie,
wykonali należycie co najmniej jedną usługę o minimalnej wartości 300.000,00 PLN (brutto) polegającą na
pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji (budowy, przebudowy, remontu) dotyczącej budynku/
budynków.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować zespołem
osób o doświadczeniu i kwalifikacjach niezbędnych dla realizacji zamówienia, w skład którego wchodzić będą
osoby posiadające aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), w tym
do kierowania robót o specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej; b) instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; d) jednej osoby
posiadającej minimum 18-miesięczne doświadczenie zawodowe przy prowadzeniu robót w obiekcie wpisanym
do rejestru zabytków, może to być jedna z spośród osób wymienionych w podpunktach a), b), c). Wykonawca
zobowiązany jest, w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, w Wykazie osób kluczowego personelu,
wykazać imiona i nazwiska osób, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych wymaganych powyżej, tj.
odpowiednio podać posiadane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i informację o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz informację o podstawie do
dysponowania tymi osobami, a także informację o doświadczeniu osoby, o której mowa w podpunkcie d).
Powinno być:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88280-2019:TEXT:PL:HTML
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1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie,
wykonali należycie co najmniej jedną usługę o minimalnej wartości 250.000,00 PLN (brutto) polegającą na
pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji (budowy, przebudowy, remontu) dotyczącej budynku/
budynków.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować zespołem
osób o doświadczeniu i kwalifikacjach niezbędnych dla realizacji zamówienia, w skład którego wchodzić będą
osoby posiadające aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), w tym
do kierowania robót o specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej; b) instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; d) jednej osoby
posiadającej minimum 18-miesięczne doświadczenie zawodowe przy prowadzeniu robót w obiekcie wpisanym
do rejestru zabytków, może to być jedna z spośród osób wymienionych w podpunktach a), b), c). Wykonawca
zobowiązany jest, w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, w Wykazie osób kluczowego personelu,
wykazać imiona i nazwiska osób, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych wymaganych powyżej, tj.
odpowiednio podać posiadane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i informację o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz informację o podstawie do
dysponowania tymi osobami, a także informację o doświadczeniu osoby, o której mowa w podpunkcie d).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


