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Ogłoszenie nr 540400996-N-2021 z dnia 12.01.2021 r.

Zielona Góra:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 769175-N-2020 

Data: 22.12.2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Aeroklub Ziemi Lubuskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 68246500000000, ul. Przylep-

Skokowa  18, 66-015  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. (068) 321 30 10, e-mail

przetarg@azl.pl, faks (068) 321 30 11. 

Adres strony internetowej (url): http://www.azl.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.7) 

W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub

zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia

zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP do 50% wartości zamówienia

podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnych z jego

przedmiotem, obejmujących wszystkie branże. 

W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art.

67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.1.3) 

W ogłoszeniu jest: W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących

zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga, aby: 1. Wykonawca wykazał, że w

okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej: Dwie roboty budowlane

polegające na budowie lub rozbudowie – hali konstrukcji stalowej jako obiektu budowlanego

użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2, wraz z wyposażeniem w co

najmniej: meble biurowe i socjalne, kuchnie, toalety za kwotę minimum 2 000 000,00 zł brutto –

każda,  Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty

budowlanej w tym okresie (protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lata przed upływem

terminu składania ofert).  Pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu

budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu

budowlanego.  Zgodnie z par. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 ze zm.) przez budynki użyteczności publicznej należy

rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,

kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki

zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług

pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie

kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek

przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Jednocześnie zastrzeżono, że za budynek

użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. 2. Wykonawca wykazał,

że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w

wykonaniu zamówienia: a) Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba posiadająca co najmniej 3

letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu inwestycji obejmujących roboty budowlane dla

obiektu budowlanego użyteczności publicznej, b) Kierownik budowy, min. 1 osoba posiadająca

następujące:  uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  kwalifikacje/doświadczenie:  co najmniej 3 letnie

doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji

Kierownika budowy, przy realizacji inwestycji z zakresu robót konstrukcyjno-budowlanych w

zakresie kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi,  doświadczenie w realizacji co
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najmniej jednej inwestycji na roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie obiektu

budowlanego użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m2, za kwotę

minimum 2 000 000,00 zł brutto, c) Kierownik robót drogowych, min. 1 osoba posiadająca

następujące:  uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności drogowej,  kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie

zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy /

robót branży drogowej, przy realizacji inwestycji z zakresu robót drogowych w zakresie

kierowania robotami drogowymi, d) Kierownik robót sanitarnych, min. 1 osoba posiadająca

następujące:  uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 2

letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji

Kierownika budowy / robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie

kierowania lub nadzorowania robotami sanitarnymi, e) Kierownik robót instalacyjnych, min. 1

osoba posiadająca następujące:  uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych,  kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 2 letnie doświadczenie

zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy /

robót branży instalacyjnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub

nadzorowania robotami instalacyjnymi, f) Kierownik robót branży telekomunikacyjnej, min. 1

osoba posiadająca następujące:  uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą

towarzyszącą, w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych,  kwalifikacje/doświadczenie: 

co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w

pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży telekomunikacyjnej lub inspektora nadzoru

inwestorskiego, przy realizacji inwestycji w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami

telekomunikacyjnymi,  doświadczenie w realizacji co najmniej 2 inwestycji na roboty

budowlane polegających na wyposażeniu obiektu budowlanego użyteczności publicznej co

najmniej w instalację LAN i WI-FI, CCTV o łącznej wartości co najmniej 120 000,00 zł. brutto, 

W ogłoszeniu powinno być: W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga, aby: 1. Wykonawca

wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składnia ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej: Dwie roboty
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budowlane polegające na budowie lub rozbudowie – hali konstrukcji stalowej o powierzchni nie

mniejszej niż 1000 m2, za kwotę minimum 2 000 000,00 zł brutto – każda,  Pod pojęciem

„wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym okresie

(protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lata przed upływem terminu składania ofert). 

Pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego. 2. Wykonawca

wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć

w wykonaniu zamówienia: a) Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba posiadająca co najmniej

3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu inwestycji obejmujących roboty budowlane

dla obiektów budowalnych, b) Kierownik budowy, min. 1 osoba posiadająca następujące: 

uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej,  kwalifikacje/doświadczenie:  co najmniej 3 letnie doświadczenie

zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy,

przy realizacji inwestycji z zakresu robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie kierowania

robotami konstrukcyjno-budowlanymi,  doświadczenie w realizacji co najmniej jednej

inwestycji na roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie obiektu budowlanego o

powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2, za kwotę minimum 2 000 000,00 zł brutto, c) Kierownik

robót drogowych, min. 1 osoba posiadająca następujące:  uprawnienia: do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierii drogowej,  kwalifikacje/doświadczenie:

co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w

pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży drogowej, przy realizacji inwestycji z

zakresu robót drogowych w zakresie kierowania robotami drogowymi, d) Kierownik robót

sanitarnych, min. 1 osoba posiadająca następujące:  uprawnienia: do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu

uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży sanitarnej lub

inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami

sanitarnymi, e) Kierownik robót instalacyjnych, min. 1 osoba posiadająca następujące: 

uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu

uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży instalacyjnej
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lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami

instalacyjnymi, f) Kierownik robót branży telekomunikacyjnej, min. 1 osoba posiadająca

następujące:  uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach

instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w zakresie

linii, instalacji i urządzeń liniowych,  kwalifikacje/doświadczenie:  co najmniej 2 letnie

doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji

Kierownika budowy / robót branży telekomunikacyjnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

przy realizacji inwestycji w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami

telekomunikacyjnymi,  doświadczenie w realizacji co najmniej 2 inwestycji na roboty

budowlane polegających na wyposażeniu obiektu budowlanego w co najmniej w instalację LAN

i WI-FI, CCTV o łącznej wartości co najmniej 120 000,00 zł. brutto, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: IV.6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 14.01.2021 godzina: 11:30 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 27.01.2021 godzina: 11:30 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.3) 

W ogłoszeniu jest: 12.02.2021 

W ogłoszeniu powinno być: 25.02.2021 


