
Ogłoszenie nr 540109114-N-2019 z dnia 31-05-2019 r.

Łódź:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 552314-N-2019

Data: 24/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Aqua Park Łódź Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 47323046900000, ul. al. Unii Lubelskiej  4,

94-208  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6400-800, e-mail

aleksandra.sadowska@aquapark.lodz.pl, faks 42 683 44 78.

Adres strony internetowej (url):

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: c).1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie

uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): 1) zrealizował

jako lider konsorcjum lub Generalny Wykonawca w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane w zakresie

zaprojektowania i wykonania wolnostojącego budynku i zabudowy systemu kogeneracyjnego

zasilanego gazem ziemnym o łącznej o mocy elektrycznej min. 1,2MWe wraz z wewnętrznymi i
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zewnętrznymi instalacjami technologicznymi i instalacjami elektrycznymi wraz z

transformatorem wartości robót nie mniejszej niż 3.000.000,00 złotych; 2) zrealizował w sposób

należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę

budowlaną obejmującą wykonanie kompletnego układu kogeneracji o łącznej o mocy

elektrycznej min. 1,2MWe, w skład której wchodzą dwa agregaty kogeneracyjne każdy o mocy

elektrycznej min. 400KWe wraz z instalacja magazynu ciepła technologicznego. c).2 Warunek

ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,

że dysponuje: 1) projektantem – posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie wyrażające się wykonywaniem

projektów w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, dotyczących min. dwóch

inwestycji, w tym przynajmniej jednej dotyczącej instalacji przemysłowych; 2) kierownik

budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będący aktualnym członkiem właściwej

izby samorządu zawodowego i posiadającym aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, posiadającym doświadczenie

zawodowe min. 5 lat na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu

robotami budowlanymi co najmniej jednej budowy o charakterze przemysłowym i o wartości

takich robót nie mniejszej niż 2.500.000,00 PLN; 3) kierownik robót w specjalności instalacji

elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektrycznych i

elektroenergetycznych, będący aktualnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i

posiadającym aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi w

tym zakresie przepisami prawa. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub

we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Tak

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: c).1. Warunek ten, w zakresie

doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie): 1) zrealizował jako lider konsorcjum lub Generalny Wykonawca w sposób

należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedno

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/35e1400e-4ca9-401f-96c8-3db5c...

2 z 4 31.05.2019, 14:34



zamówienie na roboty budowlane w zakresie zaprojektowania i wykonania wolnostojącego

budynku i zabudowy systemu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym o łącznej o mocy

elektrycznej min. 0,8MWe wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami

technologicznymi i instalacjami elektrycznymi wraz z transformatorem wartości robót nie

mniejszej niż 3.000.000,00 złotych; 2) zrealizował w sposób należyty, zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą

wykonanie kompletnego układu kogeneracji o łącznej o mocy elektrycznej min. 0,8 MWe, w

skład której wchodzą dwa agregaty kogeneracyjne każdy o mocy elektrycznej min. 400KWe

wraz z instalacja magazynu ciepła technologicznego. c).2 Warunek ten, w zakresie potencjału

technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 1)

projektantem – posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie wyrażające się wykonywaniem projektów w

okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, dotyczących min. dwóch inwestycji, w

tym przynajmniej jednej dotyczącej instalacji przemysłowych; 2) kierownik budowy

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej będący aktualnym członkiem właściwej izby

samorządu zawodowego i posiadającym aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, posiadającym doświadczenie

zawodowe min. 5 lat na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu

robotami budowlanymi co najmniej jednej budowy o charakterze przemysłowym i o wartości

takich robót nie mniejszej niż 2.500.000,00 PLN; 3) kierownik robót w specjalności instalacji

elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektrycznych i

elektroenergetycznych, będący aktualnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i

posiadającym aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami prawa. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie

lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

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

postępowaniu: Data: 2019-06-07, godzina: 11:00,

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

udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-14, godzina: 11:00,
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