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Ogłoszenie nr 500071210-N-2018 z dnia 03-04-2018 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 536064-N-2018
Data: 26/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Morskie Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha, Krajowy numer identyfikacyjny 368811319,
ul. ul. Tadeusza Wendy 10, 70-655 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel.
+48508268241, e-mail kontakt@centrumnauki.eu, faks .
Adres strony internetowej (url): www.centrumnauki.eu

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: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże usługi
wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 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; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
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nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, w tym: a1) świadczenie co najmniej jednej usługi Inżyniera Kontraktu/Inżyniera
Projektu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu polegającym na budowie /rozbudowie /
modernizacji obiektu kubaturowego o przeznaczeniu kulturalnym, kongresowym, biurowym,
handlowym, hotelowym o wartości robót brutto minimum 30.000.000,00 zł. b) Wykonawca
spełni warunek jeżeli wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie
dysponowania tymi osobami, w tym: b1) Inżynier Kontraktu – posiadający uprawnienia
budowlane w branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 10 letnie
doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Projektu,
Kierownika Budowy z zastrzeżeniem, iż musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym,
jako Inżynier Kontraktu lub Inżynier Projektu lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub
Kierownik budowy, przy realizacji co najmniej 2 zadań o wartości nie mniejszej, niż
30.000.000,00 zł brutto, których przedmiotem były inwestycje polegające na budowie /
rozbudowie / modernizacji obiektu kubaturowego obiektu kubaturowego o przeznaczeniu
kulturalnym, kongresowym, biurowym, handlowym, hotelowym o wartości robót brutto
minimum 30.000.000,00 zł. Wymaganym jest, aby wskazane zadania zostały zakończone
(odebrane przez Zamawiającego). Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Inżyniera
Kontraktu z inną wskazaną w SIWZ. b2) Inżynier Rezydent - posiadający uprawnienia
budowlane w branży konstrukcyjno– budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 3 letnie
doświadczenie zawodowej w sprawowaniu funkcji Inżyniera Rezydenta, tj. osoby zarządzającej
zespołem inspektorów nadzoru, przy czym musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym,
jako Inżynier Rezydent, przy realizacji co najmniej 2 zadań o wartości nie mniejszej, niż
30.000.000,00 zł brutto, którychprzedmiotem były inwestycje polegające na budowie /
rozbudowie / modernizacji obiektu kubaturowego obiektu kubaturowego o przeznaczeniu
kulturalnym, kongresowym, biurowym, handlowym, hotelowym o wartości robót brutto
minimum 30.000.000,00 zł. Wymaganym jest, aby wskazane zadania zostały zakończone
(odebrane przez Zamawiającego). Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Inżyniera
Rezydenta z inną wskazaną w SIWZ. b3) Weryfikator dokumentacji branży sanitarnej posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w weryfikacji dokumentacji
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projektowej na potrzeby realizacji inwestycji. Ponadto w/w osoba winna posiadać uprawnienia
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. b4) Weryfikator dokumentacji
branży budowlanej - posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w weryfikacji
dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji inwestycji. Ponadto w/w osoba winna posiadać
uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. b5) Weryfikator
dokumentacji branży elektrycznej - posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w
weryfikacji dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji inwestycji. Ponadto w/w osoba
winna posiadać uprawnienia do projektowaniavw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. b6) Weryfikator dokumentacji
branży elektrycznej niskoprądowej – posiadający co najmniej 3 letnie zawodowe w weryfikacji
dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji inwestycji. b7) Inspektor nadzoru branży
sanitarnej - posiadający co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu
samodzielnej funkcji inspektora nadzoru. 7 Ponadto w/w osoba winna posiadać uprawnienia do
kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Inspektor winien posiadać doświadczenie w sprawowaniu samodzielnej funkcji inspektora
nadzoru lub kierownika robót przy realizacji co najmniej 2 zadań o wartości nie mniejszej, niż
30.000.000,00 zł brutto, których przedmiotem były inwestycje polegające na budowie /
rozbudowie / modernizacji obiektu kubaturowego o przeznaczeniu kulturalnym, kongresowym,
biurowym, handlowym o wartości robót brutto minimum 30.000.000,00 zł. Wymaganym jest,
aby wskazane zadania zostały zakończone (odebrane przez Zamawiającego). b7) Inspektor
nadzoru branży budowlanej - posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w
sprawowaniu samodzielnej funkcji inspektora nadzoru. Ponadto w/w osoba winna posiadać
uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej. Inspektor winien posiadać doświadczenie w sprawowaniu samodzielnej funkcji
inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej przy realizacji co najmniej 2 zadań o
wartości nie mniejszej, niż 30.000.000,00 zł brutto, których przedmiotem były inwestycje
polegające na budowie / rozbudowie / modernizacji obiektu kubaturowego obiektu
kubaturowego o przeznaczeniu kulturalnym, kongresowym, biurowym, handlowym o wartości
robót brutto minimum 30.000.000,00 zł. Wymaganym jest, aby wskazane zadania zostały
zakończone (odebrane przez Zamawiającego). b8) Inspektor nadzoru branży elektrycznej i
AKPiA, IT, SAP i DSO - posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w
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sprawowaniu samodzielnej funkcji inspektora nadzoru. Ponadto w/w osoba winna posiadać
uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Inspektor winien
posiadać doświadczenie w sprawowaniu samodzielnej funkcji inspektora nadzoru branży
elektrycznej i AKPiA IT, SAP i DSO przy realizacji co najmniej 2 zadań o wartości nie
mniejszej, niż 30.000.000,00 zł brutto, których przedmiotem były inwestycje polegające na
budowie / rozbudowie / modernizacji obiektu kubaturowego obiektu kubaturowego o
przeznaczeniu kulturalnym, kongresowym, biurowym, handlowym o wartości robót brutto
minimum 30.000.000,00 zł. Wymaganym jest, aby wskazane zadania zostały zakończone
(odebrane przez Zamawiającego). 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: Zamawiający akceptuje uprawnienia
budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia
uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U. 2016 poz. 65). d) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże
usługi wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 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; 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
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terminu składania ofert, w tym:a1) świadczenie co najmniej jednej usługi Inżyniera
Kontraktu/Inżyniera Projektu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu polegającym na
budowie / rozbudowie / modernizacji obiektu kubaturowego o przeznaczeniu kulturalnym,
kongresowym, biurowym, handlowym, hotelowym o wartości robót brutto minimum
24.000.000,00 zł. b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże osoby skierowane do realizacji
zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informację o podstawie dysponowania tymi osobami, w tym:b1) Inżynier Kontraktu –
posiadający uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i co
najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub
Inżyniera Projektu, Kierownika Budowy lub Kierownika Inspektorów Nadzoru, z zastrzeżeniem,
iż musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym, jako Inżynier Kontraktu lub Inżynier
Projektu lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik budowy lub Kierownik Inspektorów
Nadzoru, przy realizacji co najmniej 2 zadań o wartości nie mniejszej, niż 30.000.000,00 zł
brutto, których przedmiotem były inwestycje polegające na budowie / rozbudowie / modernizacji
budynku o wartości robót brutto minimum 30.000.000,00 zł.Wymaganym jest, aby wskazane
zadania zostały zakończone (odebrane przez Zamawiającego). Zamawiający nie dopuszcza
łączenia funkcji Inżyniera Kontraktu z inną wskazaną w SIWZ. b2) Inżynier Rezydent posiadający uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i co
najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji Inżyniera Rezydenta lub
Kierownika Kontraktu lub Menadżera Projektu lub Kierownika Budowy, przy czym musi
posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym, jako Inżynier Rezydent lub Kierownik
Kontraktu lub Menadżer Projektu lub Kierownik Budowy, przy realizacji co najmniej 2 zadań,
których przedmiotem były inwestycje polegające na budowie / rozbudowie / modernizacji
budynku o wartości robót brutto minimum 24.000.000,00 zł. Wymaganym jest, aby wskazane
zadania zostały zakończone (odebrane przez Zamawiającego). Zamawiający nie dopuszcza
łączenia funkcji Inżyniera Rezydenta z inną wskazaną w SIWZ. b3) Weryfikator dokumentacji
branży sanitarnej - posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w weryfikacji
dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji inwestycji. Ponadto w/w osoba winna posiadać
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. b4) Weryfikator
dokumentacji branży budowlanej - posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w

5/7

3.04.2018

weryfikacji dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji inwestycji. Ponadto w/w osoba
winna posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. b5)
Weryfikator dokumentacji branży elektrycznej - posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie
zawodowe w weryfikacji dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji inwestycji. Ponadto
w/w osoba winna posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. b6) Weryfikator
dokumentacji branży elektrycznej niskoprądowej – posiadający co najmniej 3 letnie zawodowe
w weryfikacji dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji inwestycji. b7) Inspektor nadzoru
branży sanitarnej - posiadający co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu
samodzielnej funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót
sanitarnych. Ponadto w/w osoba winna posiadać uprawnienia do kierowania i nadzorowania
robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Inspektor winien posiadać
doświadczenie w sprawowaniu samodzielnej funkcji inspektora nadzoru lub kierownika robót
przy realizacji co najmniej 2 zadań, których przedmiotem były inwestycje polegające na budowie
/ rozbudowie / modernizacji budynku o wartości robót brutto minimum 24.000.000,00 zł.
Wymaganym jest, aby wskazane zadania zostały zakończone (odebrane przez Zamawiającego).
b8) Inspektor nadzoru branży budowlanej - posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w sprawowaniu samodzielnej funkcji inspektora nadzoru. Ponadto w/w osoba winna
posiadać uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej. Inspektor winien posiadać doświadczenie w sprawowaniu
samodzielnej funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej lub kierownika
budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej 2 zadań, których przedmiotem były
inwestycje polegające na budowie / rozbudowie / modernizacji budynku o wartości robót brutto
minimum 24.000.000,00 zł. Wymaganym jest, aby wskazane zadania zostały zakończone
(odebrane przez Zamawiającego). b9) Inspektor nadzoru branży elektrycznej i AKPiA, IT, SAP i
DSO - posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu samodzielnej
funkcji inspektora nadzoru. Ponadto w/w osoba winna posiadać uprawnienia do kierowania i
nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Inspektor winien posiadać doświadczenie w
sprawowaniu samodzielnej funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej i AKPiA IT, SAP i
DSO lub kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej 2 zadań, których
przedmiotem były inwestycje polegające na budowie / rozbudowie / modernizacji budynku o
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wartości robót brutto minimum 24.000.000,00 zł. Wymaganym jest, aby wskazane zadania
zostały zakończone (odebrane przez Zamawiającego). 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: Zamawiający akceptuje
uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne
uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65). d) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-04-06, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-04-11, godzina: 10:00

7/7

