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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307450-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów
budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych

2018/S 135-307450

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 125-284047)

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

Szkoła Policji w Katowicach
gen. Zygmunta Waltera Jankego
Katowice
40-684
Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Falkowska
Tel.:  +48 326069441
E-mail: zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl 
Faks:  +48 326069279
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach
Numer referencyjny: 1/ZP/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45216100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej
Szkoły Policji w Katowicach na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych.
2.Przedmiot zamówienia, obejmujący policyjną strzelnicę ćwiczebną do prowadzenia strzelań ze zmiennych linii
otwarcia ognia, stanowi zaplecze dydaktyczne i szkoleniowo - treningowe dla słuchaczy Szkoły Policji
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W Katowicach oraz umożliwia doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Policji odbywających szkolenia i kursy
w Szkole Policji w Katowicach.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Rozdziale III SIWZ

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

12/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 125-284047

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na wybudowaniu 2

budynków kubaturowych każdy o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4 000 m2 o konstrukcji murowanej/
żelbetowej, przy czym wartość każdej z wykazanych inwestycji nie może być mniejsza niż 10 000 000,00 PLN
brutto
Lub budowie lub przebudowie minimum jednej krytej osi strzeleckiej dla strzelnicy ćwiczebnej, przy wartości
zamówienia (rozumianego jako budowa lub przebudowa strzelnicy) wynoszącej co najmniej 15 000 000,00 PLN
brutto,
b) skierował do realizacji przedmiotowego zamówienia następujące osoby:
— osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz doświadczenie w

pełnieniu funkcji kierownika budowy min. jednego obiektu o powierzchni użytkowej powyżej 4 000 m2,
— osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie
wykonania instalacji wentylacyjnych min. na jednej inwestycji,
— osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
— osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w
ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
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— osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń telekomunikacyjnych posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi związanymi
z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną co najmniej w ograniczonym zakresie lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uwaga - Zamawiający dopuszcza możliwość, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję pod warunkiem,
że posiada ww. wykształcenie, uprawnienia budowlane, doświadczenie wymagane przez Zamawiającego na
danym stanowisku.
— osobę, która pełnić będzie funkcję specjalisty do spraw rozliczeń – posiadającą wykształcenie techniczne
budowlane, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w przedmiarowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
robót budowlanych, doświadczenie w rozliczaniu budowy o wartości minimum 10 000 000,00 PLN brutto,
biegłą znajomość pakietu biurowego np. MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego.
Zamawiający nie dopuszcza, aby osoba pełniąca tę funkcję, pełniła równocześnie inne funkcje, o którym mowa
w tiret 1-5 powyżej.
Powinno być:
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na wybudowaniu 2

budynków kubaturowych każdy o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4 000 m2 o konstrukcji murowanej/
żelbetowej, przy czym wartość każdej z wykazanych inwestycji nie może być mniejsza niż 10 000 000,00 PLN
brutto lub budowie lub przebudowie minimum 1 krytej osi strzeleckiej dla strzelnicy ćwiczebnej, przy wartości
zamówienia (rozumianego jako budowa lub przebudowa strzelnicy) wynoszącej co najmniej 15 000 000,00 PLN
brutto.
b) skierował do realizacji przedmiotowego zamówienia następujące osoby:
— osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz doświadczenie w

pełnieniu funkcji kierownika budowy min. 1 obiektu o powierzchni użytkowej powyżej 4 000 m2,
— osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie
wykonania instalacji wentylacyjnych min. na 1 inwestycji,
— osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
— osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w
ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
— osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń telekomunikacyjnych posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi związanymi
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z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną co najmniej w ograniczonym zakresie lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uwaga - Zamawiający dopuszcza możliwość, aby 1 osoba pełniła więcej niż 1 funkcję pod warunkiem, że
posiada ww. wykształcenie, uprawnienia budowlane, doświadczenie wymagane przez Zamawiającego na
danym stanowisku.
— osobę, która pełnić będzie funkcję specjalisty do spraw rozliczeń – posiadającą wykształcenie techniczne
budowlane, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w przedmiarowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
robót budowlanych, doświadczenie w rozliczaniu budowy o wartości minimum 10 000 000,00 PLN brutto,
biegłą znajomość pakietu biurowego np. Ms Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego.
Zamawiający nie dopuszcza, aby osoba pełniąca tę funkcję, pełniła równocześnie inne funkcje, o którym mowa
w tiret 1-5 powyżej.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Miejsce:
Oferty należy złożyć w Szkole Policji w Katowicach, 40-684 Katowice, ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276,
Sekretariat Wydziału Finansów, budynek „D” (administracyjny) pok. D-04.
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanych podpisem elektronicznym zgodnie z
wytycznymi wskazanymi w Rozdziale VII SIWZ.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9.8.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.
Szkole Policji w Katowicach, 40-684 Katowice, ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276 w budynku „C” - sala
konferencyjna.
Powinno być:
Miejsce:
Oferty należy złożyć w Szkole Policji w Katowicach, 40-684 Katowice, ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276,
Sekretariat Wydziału Finansów, budynek „D” (administracyjny) pok. D-04.
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z
wytycznymi wskazanymi w Rozdziale VII SIWZ.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.8.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.
Szkole Policji w Katowicach, 40-684 Katowice, ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276 w budynku „C” - sala
konferencyjna.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 09/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
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Data: 09/08/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 13/08/2018
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


