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Ogłoszenie nr 540408911-N-2021 z dnia 26.01.2021 r.

Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 777541-N-2020 

Data: 31/12/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny

27573100000000, ul. ul. Św. Marcin  87, 61-808  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.

618 568 926, e-mail przetargi@amuz.edu.pl, faks 618 536 676. 

Adres strony internetowej (url): www.amuz.edu.pl (BIP) 

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: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub

zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub

podobnie nazwanej usługi polegającej m.in. na pełnieniu wielobranżowego nadzoru

inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych na obiekcie objętym jedną z

form ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) o wartości tych

robót wynoszącej co najmniej 8 000 000 PLN brutto. Jeżeli wartość ww. usługi zostanie podana

w walucie obcej, wartość ta zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do
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walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut

obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,

albo w dniu następnym, jeżeli w tym dniu NBP nie ogłaszał średnich kursów walut obcych. W

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek musi

spełniać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców. b) dysponuje lub będzie dysponował

zespołem osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

składającym się z min. 9 osób spełniających poniższe wymagania (dopuszcza się zmniejszenie

ilości osób w przypadku łączenia niżej wymienionych funkcji zespołu przez jedną osobę

spełniającą jednocześnie więcej niż jedno poniższe wymaganie z wyłączeniem Kierownika

Zespołu, który nie będzie mógł pełnić więcej niż jedną funkcję): b1) Kierownik Zespołu

(koordynator inspektorów nadzoru) – wymagania: • wykształcenie: wyższe techniczne, b2)

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – wymagania: •

wykształcenie wyższe techniczne, • uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi umożliwiającymi wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), • co najmniej 5 letnie

doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu/kierowaniu

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b3) Inspektor nadzoru

inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych – wymagania: • wykształcenie wyższe techniczne, • uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi umożliwiającymi wykonanie nadzoru

inwestorskiego bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.). • co najmniej 5 letnie doświadczenie

zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu/kierowaniu robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, b4) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych – wymagania: • wykształcenie wyższe techniczne, • uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi umożliwiającymi wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych

bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.

z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), • co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od
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dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i

kanalizacyjnych, b5) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej

telekomunikacyjnej – wymagania: • wykształcenie wyższe techniczne, • uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi umożliwiającymi wykonanie nadzoru inwestorskiego w

branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, określone

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z

późn. zm.), • co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania

uprawnień) w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w branży instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, b6) Inspektor nadzoru

konserwatorskiego – wymagania: • uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich przy

zabytkach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków (tj. Dz. U. z 2011 r. poz. 987, z późn. zm.). • co najmniej 5 letnie doświadczenie

zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu prac konserwatorskich b7)

Inspektor nadzoru archeologicznego – wymagania: • uprawnienia do prowadzenia badań

archeologicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków (tj. Dz. U. z 2011 r. poz. 987, z późn. zm.). b8) Inspektor nadzoru ppoż – wymagania: •

uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgodnie z aktualnym wykazem

rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych posiadających prawo do wykonywania

zawodu rzeczoznawcy. Wykaz prowadzi Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (wg

stanu na dzień składania ofert). Wykaz dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/kgpsp/wykaz-rzeczoznawcow-do-spraw-zabezpieczen-

przeciwpozarowych b9) Inspektor nadzoru geotechnicznego – wymagania: • kategorie

kwalifikacji w zawodzie geolog w zakresie czynności polegających na wykonywaniu,

dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi w kategorii VI lub VII, zgodnie z ustawą z

dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2011 r. poz. 981, z późn. zm.).

Osoby wymienione w pkt. b2) – b5) powinny mieć przez cały okres realizacji zamówienia

zdolność do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu

art. 12 ust. 7 Pb. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji przez jedną osobę
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spełniającą jednocześnie więcej niż jedno z w/w wymagań z wyłączeniem Kierownika Zespołu,

który nie będzie mógł pełnić więcej niż jedną funkcję; Doświadczenie zawodowe ustala się

licząc lata kalendarzowe łącznie z rokiem uzyskania uprawnień włącznie; Zamawiający nie

określa, zgodnie z art. 29 ust 3a Ustawy Pzp, wymogu zatrudnienia przez Wykonawców lub

Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie

realizacji zamówienia z uwagi na ich charakter, który nie uzasadnia wykonywania pracy w

sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. W

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek

może być spełniony łącznie (suma zdolności Wykonawców). 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub

zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub

podobnie nazwanej usługi polegającej m.in. na pełnieniu wielobranżowego nadzoru

inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych na obiekcie objętym jedną z

form ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) o wartości tych

robót wynoszącej co najmniej 8 000 000 PLN brutto. Jeżeli wartość ww. usługi zostanie podana

w walucie obcej, wartość ta zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do

walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut

obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,

albo w dniu następnym, jeżeli w tym dniu NBP nie ogłaszał średnich kursów walut obcych. W

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek musi

spełniać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców. b) dysponuje lub będzie dysponował

zespołem osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

składającym się z min. 9 osób spełniających poniższe wymagania (dopuszcza się zmniejszenie

ilości osób w przypadku łączenia niżej wymienionych funkcji zespołu przez jedną osobę

spełniającą jednocześnie więcej niż jedno poniższe wymaganie z wyłączeniem Kierownika

Zespołu, który nie będzie mógł pełnić więcej niż jedną funkcję): b1) Kierownik Zespołu

(koordynator inspektorów nadzoru) – wymagania: • wykształcenie: wyższe techniczne, b2)

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – wymagania: •

wykształcenie wyższe techniczne, • uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi umożliwiającymi wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności
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konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), • co najmniej 5 letnie

doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu/kierowaniu

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b3) Inspektor nadzoru

inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych – wymagania: • wykształcenie wyższe techniczne, • uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi umożliwiającymi wykonanie nadzoru

inwestorskiego bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.). • co najmniej 5 letnie doświadczenie

zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu/kierowaniu robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, b4) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych – wymagania: • wykształcenie wyższe techniczne, • uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi umożliwiającymi wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych

bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.

z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), • co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od

dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i

kanalizacyjnych, b5) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej

telekomunikacyjnej – wymagania: • wykształcenie wyższe techniczne, • uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi umożliwiającymi wykonanie nadzoru inwestorskiego w

branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, określone

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z

późn. zm.), • co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania

uprawnień) w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w branży instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, b6) Inspektor nadzoru

konserwatorskiego – wymagania: • uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego nad

robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.). b7)

Inspektor nadzoru archeologicznego – wymagania: • uprawnienia do prowadzenia badań
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archeologicznych, zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece

nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.). b8) Inspektor nadzoru ppoż –

wymagania: • uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgodnie z

aktualnym wykazem rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych posiadających prawo

do wykonywania zawodu rzeczoznawcy. Wykaz prowadzi Komenda Główna Państwowej Straży

Pożarnej (wg stanu na dzień składania ofert). Wykaz dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/kgpsp/wykaz-rzeczoznawcow-do-spraw-zabezpieczen-

przeciwpozarowych b9) Inspektor nadzoru geotechnicznego – wymagania: • kategorie

kwalifikacji w zawodzie geolog w zakresie czynności polegających na wykonywaniu,

dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi w kategorii VI lub VII, zgodnie z ustawą z

dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2011 r. poz. 981, z późn. zm.).

Osoby wymienione w pkt. b2) – b5) powinny mieć przez cały okres realizacji zamówienia

zdolność do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu

art. 12 ust. 7 Pb. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji przez jedną osobę

spełniającą jednocześnie więcej niż jedno z w/w wymagań z wyłączeniem Kierownika Zespołu,

który nie będzie mógł pełnić więcej niż jedną funkcję; Doświadczenie zawodowe ustala się

licząc lata kalendarzowe łącznie z rokiem uzyskania uprawnień włącznie; Zamawiający nie

określa, zgodnie z art. 29 ust 3a Ustawy Pzp, wymogu zatrudnienia przez Wykonawców lub

Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie

realizacji zamówienia z uwagi na ich charakter, który nie uzasadnia wykonywania pracy w

sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. W

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek

może być spełniony łącznie (suma zdolności Wykonawców). 


