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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27578300000, ul. Plac Matejki  13, 31157   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 992 041, e-mail

zp@asp.krakow.pl, faks 124 226 566.

Adres strony internetowej (url):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

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, następujący minimalny poziom zdolności: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi spełniające następujące wymagania: - minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu

kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej budowy/rozbudowy/ przebudowy/ modernizacji budynku o kubaturze minimum 10.000 m3 (budynek zgodnie z definicją określoną w ustawie

– Prawo budowlane – tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz - minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu kompletnej dokumentacji

projektowej budowy/ rozbudowy/ przebudowy/ modernizacji budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 10.000 m3 (budynek użyteczności publicznej zgodnie z definicją określoną w

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.), który jest

wpisany do rejestru zabytków, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Działając zgodnie z zapisami § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia - Zamawiający, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji,

dopuszcza wykazanie doświadczenia za okres dłuższy niż trzy lata tj. w okresie pięcioletnim. b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia - minimum po

jednej osobie w każdej n.w. specjalności: - projektant w specjalności architektonicznej, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej,

który posiada: - doświadczenie zawodowe w projektowaniu - min. 5 lat (liczone od daty uzyskania uprawnień do projektowania) oraz - doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu, minimum

dwóch projektów branży architektonicznej w zakresie budowy/ rozbudowy/ przebudowy/ modernizacji budynku o kubaturze minimum 10.000 m3 (każdy wykazany obiekt) w tym conajmniej

jednego budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków, ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę; Projektant w specjalności architektonicznej będzie

pełnił rolę koordynatora zespołu projektowego (Głównego Projektanta) w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. - projektant w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, który posiada: - doświadczenie zawodowe w projektowaniu - min. 5 lat (liczone

od daty uzyskania uprawnień do projektowania); oraz doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu minimum dwóch projektów konstrukcyjno - budowlanych dla budynku o kubaturze nie

mniejszej niż 10.000 m3 w tym przynajmniej jednego projektu dla obiektu zabytkowego - projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, który posiada: doświadczenie zawodowe w projektowaniu - min. 5 (liczone od daty uzyskania uprawnień do projektowania); oraz doświadczenie przy

samodzielnym wykonaniu minimum dwóch projektów branży instalacji sanitarnych dla budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10.000 m3 w tym przynajmniej jednego projektu dla obiektu

zabytkowego, - projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który posiada: - doświadczenie zawodowe w projektowaniu - min. 5 lat

(liczone od daty uzyskania uprawnień do projektowania); oraz - doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu minimum dwóch projektów branży instalacji elektrycznych dla budynku o kubaturze

nie mniejszej niż 10.000 m3 w tym przynajmniej jednego projektu dla obiektu zabytkowego, - projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych, który posiada: doświadczenie zawodowe w projektowaniu

- min. 5 lat (liczone od daty uzyskania uprawnień do projektowania); oraz doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu minimum dwóch projektów branży instalacji telekomunikacyjnych dla

budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10.000 m3 w tym przynajmniej jednego projektu dla obiektu zabytkowego Powyższe osoby muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby

Inżynierów Budownictwa.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, następujący minimalny poziom zdolności: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 43135-2017 z dnia 14-03-2017 - Kraków
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji (przebudowy) budynku użyteczności publicznej w Krakowie przy ul. Syrokomli 21, wraz z opracowani...

Termin składania ofert/wniosków: 05-04-2017
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składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi spełniające następujące wymagania: - minimum jedną usługę polegającą na

wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej budowy/rozbudowy/ przebudowy/ modernizacji budynku o kubaturze minimum 10.000 m3 (budynek zgodnie z definicją

określoną w ustawie – Prawo budowlane – tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz - minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu

kompletnej dokumentacji projektowej budowy/ rozbudowy/ przebudowy/ modernizacji budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 10.000 m3 (budynek użyteczności publicznej zgodnie

z definicją określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690

z późn. zm.), który jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków i podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

albo jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków i podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Działając zgodnie z zapisami §

3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia -

Zamawiający, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, dopuszcza wykazanie doświadczenia za okres dłuższy niż trzy lata tj. w okresie pięcioletnim. b) dysponuje lub będzie

dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia - minimum po jednej osobie w każdej n.w. specjalności: § projektant w specjalności architektonicznej, posiadający uprawnienia

budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, który posiada: - doświadczenie zawodowe w projektowaniu - min. 5 lat (liczone od daty uzyskania uprawnień do

projektowania) oraz - doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu, minimum dwóch projektów branży architektonicznej w zakresie budowy/ rozbudowy/ przebudowy/ modernizacji budynku o

kubaturze minimum 10.000 m3 (każdy wykazany obiekt) w tym co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej, który jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w układzie

urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków i podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków albo jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków i podlega uzgodnieniu z

Miejskim Konserwatorem Zabytków, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Projektant w specjalności architektonicznej będzie pełnił rolę koordynatora zespołu projektowego

(Głównego Projektanta) w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. § projektant w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do

projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, który posiada: - doświadczenie zawodowe w projektowaniu - min. 5 lat (liczone od daty uzyskania uprawnień do projektowania); oraz

doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu minimum dwóch projektów konstrukcyjno - budowlanych dla budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10.000 m3 w tym przynajmniej jednego projektu

dla budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków i podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

albo jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków i podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, § projektant w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, który posiada: doświadczenie zawodowe w projektowaniu - min. 5

(liczone od daty uzyskania uprawnień do projektowania); oraz doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu minimum dwóch projektów branży instalacji sanitarnych dla budynku o kubaturze nie

mniejszej niż 10.000 m3 w tym przynajmniej jednego projektu dla budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków i

podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków albo jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków i podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków, wraz z uzyskaniem

decyzji o pozwoleniu na budowę, § w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który posiada: - doświadczenie zawodowe w projektowaniu - min. 5 lat

(liczone od daty uzyskania uprawnień do projektowania); oraz - doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu minimum dwóch projektów branży instalacji elektrycznych dla budynku o kubaturze

nie mniejszej niż 10.000 m3 w tym przynajmniej jednego projektu dla budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru

zabytków i podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków albo jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków i podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków, wraz z

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, § projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane bez

ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych, który posiada: doświadczenie zawodowe w projektowaniu - min. 5 lat (liczone od daty uzyskania

uprawnień do projektowania); oraz doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu minimum dwóch projektów branży instalacji telekomunikacyjnych dla budynku o kubaturze nie mniejszej niż

10.000 m3 w tym przynajmniej jednego projektu dla budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków i podlega

uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków albo jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków i podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków, wraz z uzyskaniem decyzji o

pozwoleniu na budowę. Powyższe osoby muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6)

W ogłoszeniu jest: Ad. 2.2) Punkty przyznawane za kryterium „doświadczenie projektantów” – znaczenie 40 %, będą liczone wg następujących podkryteriów:

W ogłoszeniu powinno być: Ad. 2.2) Punkty przyznawane za kryterium „doświadczenie projektantów” – znaczenie 40 %, będą przyznawane za wykazane samodzielne wykonanie projektów

branżowych w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy/modernizacji budynku o kubaturze minimum 10.000 m3, w tym co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej wpisanego do

rejestru zabytków lub znajdującego się w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków i podlegającego uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków albo wpisanego do

gminnej ewidencji zabytków i podlegającego uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz będą liczone wg następujących

podkryteriów:
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