
Ogłoszenie nr 540402864-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.

Chełm:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 776027-N-2020

Data: 31/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Krajowy numer identyfikacyjny 11060701000000, ul. ul. Pocztowa  54, 22-100  Chełm, woj.

lubelskie, państwo Polska, tel. 82 5640456, 5640359, e-mail zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl, faks 825 640 456.

Adres strony internetowej (url): www.pwsz.chelm.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: Wykonawca musi: 3.1) wskazać osoby które, będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadające kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone, spełniające następujące

wymagania: • co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji, na

podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjnobudowlanej, która posiada 5-letnie

doświadczenie jako kierownik robót/budowy w realizacji robót budowlanych, w tym doświadczenie polegające na budowie lub przebudowie

infrastruktury lotniskowej – osoba pełniąca funkcję Kierownika budowy; • co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie, w

przygotowaniu i uzyskaniu zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na dokonanie zmian eksploatacyjnych i technicznych cech

lotniska, wykonaniu aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska w zakresie części kartograficznej oraz dokumentacyjnej uwzględniającej

zmiany w infrastrukturze lotniska oraz w opracowaniu wymaganej dokumentacji oraz uzyskaniu wpisu do rejestru lotniczych urządzeń

naziemnych pomocy nawigacyjnych zainstalowanych na lotnisku – dopuszcza się łączenie doświadczenia przez więcej niż jedną osobę. • co

najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada doświadczenie polegające na budowie lub przebudowie

infrastruktury lotniskowej w branży elektrycznej; • co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia zawodowe do wykonywania funkcji w

dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 3.1) zrealizował lub realizuje

(przy czym w tym przypadku będzie liczona ilość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej jedną robotę budowlaną (przy czym

przez robotę budowlaną rozumie się wykonanie prac na podstawie jednej umowy) polegającą na budowie lub przebudowie drogowej

infrastruktury lotniskowej w branżach drogowej i sanitarnej i elektrycznej, przy czym wartość robót jest nie mniejsza niż 5 500 000,00 zł

brutto.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca musi: 3.1) wskazać osoby które, będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone, spełniające

następujące wymagania: • co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im
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uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji,

na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjnobudowlanej, która posiada 5-letnie

doświadczenie jako kierownik robót/budowy w realizacji robót budowlanych, w tym doświadczenie polegające na budowie lub przebudowie

infrastruktury lotniskowej – osoba pełniąca funkcję Kierownika budowy; • co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie, w

przygotowaniu i uzyskaniu zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na dokonanie zmian eksploatacyjnych i technicznych cech

lotniska, wykonaniu aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska w zakresie części kartograficznej oraz dokumentacyjnej uwzględniającej

zmiany w infrastrukturze lotniska oraz w opracowaniu wymaganej dokumentacji oraz uzyskaniu wpisu do rejestru lotniczych urządzeń

naziemnych pomocy nawigacyjnych zainstalowanych na lotnisku – dopuszcza się łączenie doświadczenia przez więcej niż jedną osobę. • co

najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada doświadczenie polegające na budowie lub przebudowie

infrastruktury lotniskowej w branży elektrycznej; • co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia zawodowe do wykonywania funkcji w

dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz ten należy sporządzić zgodnie ze

wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do Oferty; c) wykazu robót budowlanych wykonanych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do

Oferty), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 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 wartości, przedmiotu, dat

wykonanie i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty

budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, 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 wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.; d)

dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie,

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu

trzeciego; e) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w wysokości 1 000 000,00 zł

(słownie: jeden milion zł); f) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

W ogłoszeniu powinno być: wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz ten należy sporządzić

zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do Oferty; dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w

postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną

przez Zamawiającego w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł); f) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż

1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

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: 18.01.2021, godzina: 12:00,
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W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 04.02.2021, godzina:

12:00,
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