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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281599-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2017/S 137-281599

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 115-231835)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa
00-908
Polska
Osoba do kontaktów: Irena Zapała
Tel.:  +48 261837865
E-mail: dzp@wat.edu.pl 
Faks:  +48 261839723
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wat.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wat.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę budynku komory bezodbiciowej oraz
komory bezodbiciowej do badań impulsów HPEM.
Numer referencyjny: 80/DIR/2017

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1). Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na budynek:
a) Projekt architektoniczny
b) Projekt konstrukcyjny
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c) Projekty elektryczne – oświetlenie podstawowe, oświetlenie awaryjne, oświetlenie ewakuacyjne –
kierunkowe, oświetlenie zewnętrzne, instalacja gniazd i wypustów 1- i 3- fazowych, instalacja odgromowa,
instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja uziemiająca
d) Projekt instalacji komputerowej i telefonicznej
e) Projekt sygnalizacji alarmowej (SSWIN)
f) Projekt SAP
g) Projekt KD (kontroli dostępu)
h) Projekt instalacji CCTV
i) Projekt instalacji wentylacji mechanicznej
j) Projekt instalacji centralnego ogrzewania (c.o.)
k) Projekt instalacji zimnej wody (z.w.)
l) Projekt instalacji cieplej wody użytkowej (c.w.u.)
m) Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej
n) Projekt instalacji kanalizacji deszczowej
o) Projekt instalacji hydrantowej
p) Projekt instalacji klimatyzacji
q) Projekt instalacji CT
r) Wykonanie kosztorysów i przedmiarów we wszystk.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/07/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 115-231835

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
C.1) Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie
usługi, każda na innym placu budowy, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej
wielobranżowej budynku na potrzeby komory bezodbiciowej wraz z komorą bezodbiciową na kwotę co
najmniej 800 000 PLN brutto dla każdej usługi. Uwaga: przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie
dokumentacji na budynek i komorę łącznie w ramach jednej umowy; oraz złoży dowody potwierdzające,
że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (zał. nr 3 do SIWZ). przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 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 z uzasadnieniem przyczyny niemożności uzyskania dokumentów; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Powinno być:
C.1)
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Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie
usługi, każda na innym placu budowy, polegające na:
1) Pierwsza usługa: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wielobranżowej budynku o
kubaturze ok. 60 000 m3 na potrzeby komory bezodbiciowej na kwotę minimum 300 000 PLN brutto
2) Druga usługa: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wielobranżowej komory bezodbiciowej
na kwotę minimum 500 000 PLN brutto
oraz złoży dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (zał. nr 3 do
SIWZ). przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi 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 z uzasadnieniem przyczyny niemożności uzyskania dokumentów;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 01/08/2017
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 03/08/2017
Czas lokalny: 9:00
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Data: 01/08/2017
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 03/08/2017
Czas lokalny: 9:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


