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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510496-N-2019
Data: 06/02/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny
17357400000000, ul. ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
326 215 000, e-mail straz@katowice.kwpsp.gov.pl, faks 326 215 115.
Adres strony internetowej (url): www.katowice.kwpsp.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/zamowienia_publiczne/zamowienia_powyzej_30_tys_euro.html

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: 5.1.2. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania
zamówienia, należy spełnić następujące warunki: Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli
wykaże, że wykonał minimum dwie roboty budowlane o podobnym charakterze o wartości min.
800 000,00 zł. brutto (każda) oraz minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu
instalacji elektrycznych i niskoprądowych o wartości minimum 300 000,00 zł brutto w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz do
wskazanych pozycji załączeniem dowodów ich dotyczących, określających czy prace te zostały

wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami potwierdzającymi, czy zamówienie zostało wykonane należycie, są: - poświadczenia
lub inne dokumenty jeżeli z przyczyn uzasadnionych o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa
oświadczenie zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów w przypadku gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej
wykonane. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz zamówień lub dowody potwierdzające
należyte wykonanie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego
dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie,
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
zamówienie było wykonywane lub miało zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych
informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Do przeliczenia wartości określonej
w niniejszym punkcie a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający zastosuje średni
kurs NBP, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. W wykazie należy podać tylko
i wyłącznie takie roboty, które spełniają powyższe wymagania.
W ogłoszeniu powinno być: 5.1.2. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania
zamówienia, należy spełnić następujące warunki: Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli
wykaże, że wykonał minimum jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze o wartości min.
800 000,00 zł. brutto obejmującą swym zakresem robotę budowlaną polegającą na wykonaniu
instalacji elektrycznych i niskoprądowych o wartości minimum 300 000,00 zł brutto w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz do
wskazanych pozycji załączeniem dowodów ich dotyczących, określających czy prace te zostały
wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się dwoma robotami w tym
jedną robotą budowlaną o podobnym charakterze o wartości minimum 500 000,00 zł oraz jedną
robotą budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznych i niskoprądowych o wartości
minimum 300 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz do wskazanych pozycji załączeniem dowodów ich
dotyczących, określających czy prace te zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami potwierdzającymi, czy

zamówienie zostało wykonane należycie, są: - poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z
przyczyn uzasadnionych o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie zobowiązany
jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty
budowlane wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane. W razie konieczności,
szczególnie gdy wykaz zamówień lub dowody potwierdzające należyte wykonanie budzą
wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie było
wykonywane lub miało zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym
punkcie a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs NBP, z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. W wykazie należy podać tylko i wyłącznie takie
roboty, które spełniają powyższe wymagania.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: 6.15. Wykaz prac - minimum dwie roboty budowlane o podobnym
charakterze o wartości min. 800 000,00 zł. brutto (każda) oraz minimum jedną robotę budowlaną
polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznych i niskoprądowych o wartości minimum 300
000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz do wskazanych pozycji załączeniem dowodów ich dotyczących,
określających czy prace te zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Wykaz prac - minimum jedną robotę budowlaną o podobnym
charakterze o wartości min. 800 000,00 zł. brutto obejmującą swym zakresem robotę budowlaną
polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznych i niskoprądowych o wartości minimum 300
000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i

miejsca wykonania oraz do wskazanych pozycji załączeniem dowodów ich dotyczących,
określających czy prace te zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca
wykaże się dwoma robotami w tym jedną robotą budowlaną o podobnym charakterze o wartości
minimum 500 000,00 zł oraz jedną robotą budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji
elektrycznych i niskoprądowych o wartości minimum 300 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz do wskazanych
pozycji załączeniem dowodów ich dotyczących, określających czy prace te zostały wykonane w
sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.Wykaz należy
sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Cena - 60,00 Warunki gwarancji i rękojmi dla robót i urządzeń - 40,00
W ogłoszeniu powinno być: Cena - 60,00 Warunki gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych 40,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: Data: 2019-02-22, godzina 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: Data: 2019-02-28, godzina 09:00

