
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont dachów budynków Komendy Stołecznej Policji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012126482

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Nowolipie 2

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-150

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamawienia@ksp.policja.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.policja.waw.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00040376/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-28 15:04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00036180/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art.
112 ust. 2 Ustawy dotyczących:
1) zdolności technicznej :
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a) w zadaniach nr 1, 3, 5, 6, 7, 9 - należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie min. dwie roboty budowlane o wartości min. 150 000,00 PLN brutto
każda, polegające na budowie/przebudowie/ rozbudowie/remoncie dachu wraz z instalacją
odgromową,
b) w zadaniach nr 2, 4, 8, 10 - należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie min. jedną robotę budowlaną o wartości min. 35 000,00 PLN brutto, polegającą na
budowie/przebudowie/ rozbudowie/remoncie dachu.
Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SWZ użyto sformułowania
budowa/przebudowa/remont - pojęcia te należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Po zmianie: 
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art.
112 ust. 2 Ustawy dotyczących:
1) zdolności technicznej :
a) w zadaniach nr 1, 3, 5, 6, 7, 9 - należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie min. dwie roboty budowlane o wartości min. 150 000,00 PLN brutto
każda, polegające na budowie/przebudowie/ rozbudowie/remoncie dachu wraz z instalacją
odgromową,
b) w zadaniach nr 2, 4, 8, 10 - należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie min. jedną robotę budowlaną o wartości min. 35 000,00 PLN brutto, polegającą na
budowie/przebudowie/ rozbudowie/remoncie dachu.
Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SWZ użyto sformułowania
budowa/przebudowa/remont - pojęcia te należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2) zdolności zawodowej - dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) w każdym zadaniu - min 1 osobą - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające
im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
220 ze zm.)
b) w każdym zadaniu - min 1 osobą - projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej wydanymi na podstawie ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub
odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
c) w zadaniach nr 1, 3, 5, 6, 7, 9 - min 1 osobą - projektantem posiadającym uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydanymi na podstawie ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub
odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
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d) w zadaniach nr 1, 3, 5, 6, 7, 9 - min 1 osobą - posiadającym uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydanymi na podstawie ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub
odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
Zamawiający wymaga, aby ww. osoby należały do właściwej izby samorządu zawodowego –
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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