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OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
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Numer: 544331-N-2020
Data: 2020-05-27

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 26000699800000, ul. ul. Prosta 10,
25-366 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 405 200, e-mail przetarg@kielce.wsa.gov.pl,
dyrektor@kielce.wsa.gov.pl, faks 413 405 361.
Adres strony internetowej (url): http://kielce.wsa.gov.pl/223/110/linki-do-przetargow.html

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: a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykonał: Co najmniej
dwie dostawy z montażem w ramach, których wykonano dostawy z instalacją sygnalizacji pożaru o wartości
brutto min. 100 000,00 PLN. każda Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy wskazane dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia publicznego Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający
uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • specjalistę ds. systemów
instalacji ppoż. który posiada uprawnienia i wiedzę w zakresie projektowania technicznego i wykonawstwa
instalacji zabezpieczającej ppoż. Osoba ta musi się wykazać doświadczeniem w opracowaniu technicznym
instalacji ppoż. z automatycznym powiadomieniem straży pożarnej lub innego uprawnionego podmiotu o
zagrożeniu pożarowym lub pożarze oraz dostaw z montażem opracowania technicznego instalacji ppoż. Wartość
opracowania z dostawą i montażem wynosiła minimum 100 000 zł i posiada stosowny dokument świadczący o
przeszkoleniu przez producenta proponowanego systemu sygnalizacji alarmu pożaru. 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 Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykonał: Co
najmniej dwie dostawy z montażem w ramach, których wykonano dostawy z instalacją sygnalizacji pożaru o
wartości brutto min. 100 000,00 PLN. każda Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy wskazane
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia publicznego Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający
uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • specjalistę ds. systemów
instalacji ppoż., który posiada uprawnienia i wiedzę w zakresie projektowania technicznego i wykonawstwa
instalacji zabezpieczającej ppoż. Osoba ta musi się wykazać doświadczeniem w opracowaniu technicznym
instalacji ppoż. z automatycznym powiadomieniem straży pożarnej lub innego uprawnionego podmiotu o
zagrożeniu pożarowym lub pożarze oraz dostaw z montażem opracowania technicznego instalacji ppoż. Wartość

opracowania z dostawą i montażem wynosiła minimum 100 000 zł i posiada stosowny dokument świadczący o
przeszkoleniu przez producenta proponowanego systemu sygnalizacji alarmu pożaru. Zamawiający dopuszcza
wykazanie się dwoma osobami spełniającymi łącznie wskazany powyżej warunek. 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 Informacje dodatkowe
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
2020-06-04, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę
udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać
powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu > polski

