
                                                                                                                Poznań, dnia 27.04.2018r.

Nr: ZP.212.27.2018

Dotyczy  postępowania  na:„Wielobranżowa  modernizacja  hali  sportowej  C,  Poznań,  Wielobranżowa  modernizacja  hali  sportowej  C,  Poznań,  
ul. Spychalskiego 38ul. Spychalskiego 38”

Zgodnie z art. 38 ust 4  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.  z 2017 r., poz. 
1579 ze zmianami) Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

było:

Przedmiotem zamówienia jest wielobranżowa modernizacja hali sportowej C, Poznań, ul. Spychalskiego 38.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) dokumentacja projektowa zał. nr 1 do siwz,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 2 do siwz,
c) przedmiary robót – zał. nr 3 do siwz.
Przedmiot  zamówienia  należy  wykonać  zgodnie  z  ww.  dokumentami,  obowiązującymi  normami  i
przepisami prawa.
Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót.
Przy  realizacji  niniejszego  zamówienia,  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty ogólnobudowlane i instalacyjne
w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych.
Przed  zawarciem  umowy  ws.  realizacji  niniejszego  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
przedłożenia   oświadczenia,  że  osoby  te   będą   zatrudnione  na  umowę  o  pracę  w  trakcie  realizacji
zamówienia.
Każdorazowo  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  przez  niego  wskazanym  nie  krótszym  niż  7  dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez
Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności. 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data
zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę  i  wymiar  etatu  powinny  być  możliwe  do  zidentyfikowania.
Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie   traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu
zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności, na umowę o pracę i  skutkować naliczaniem
kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres
realizacji  wykonywanych  przez  nich  czynności,  w  szczególności  poprzez  wezwanie  Wykonawcy  do
okazania  dokumentów  potwierdzających  bieżące  opłacanie  składek  i  należnych  podatków  z  tytułu
zatrudnienia  wyżej  wymienionych  osób.  Kontrola  może  być  przeprowadzona  bez  wcześniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.
Na oferowane i wyceniane w kosztorysie ofertowym materiały Wykonawca powinien posiadać dokumenty
potwierdzające właściwości, parametry oraz zgodność z obowiązującymi  w tym zakresie normami i innymi
przepisami prawa. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający może żądać ich przedłożenia.
Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00  zł.               
Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie  żądał  polisy,  bądź innego dokumentu potwierdzającego
ubezpieczenie.
Nieprzedłożenie  polisy  najpóźniej  w  dniu  wyznaczonym  na  zawarcie  umowy  traktowane  będzie  jako
uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy.
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani
zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający  przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,
do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, jeśli w budynkach lub ich otoczeniu będących we
władaniu  Zamawiającego  położonych  w Poznaniu  przy  ul. Spychalskiego,  w  ciągu  najbliższych  3  lat
zaistnieje  potrzeba  wykonania  robót  ogólnobudowlanych  oraz  instalacyjnych  w  zakresie  instalacji
elektrycznych i sanitarnych, na warunkach określonych w umowie dotyczącej niniejszego zamówienia.
Wymagana gwarancja :
- nie mniej niż 36 miesięcy

jest:

Przedmiotem zamówienia jest wielobranżowa modernizacja hali sportowej C, Poznań, ul. Spychalskiego 38.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) dokumentacja projektowa zał. nr 1 do siwz,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 2 do siwz,
c) przedmiary robót – zał. nr 3 do siwz.
Przedmiot  zamówienia  należy  wykonać  zgodnie  z  ww.  dokumentami,  obowiązującymi  normami  i
przepisami prawa.
Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót.
Przy  realizacji  niniejszego  zamówienia,  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty ogólnobudowlane i instalacyjne
w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych.
Przed  zawarciem  umowy  ws.  realizacji  niniejszego  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
przedłożenia   oświadczenia,  że  osoby  te   będą   zatrudnione  na  umowę  o  pracę  w  trakcie  realizacji
zamówienia.
Każdorazowo  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  przez  niego  wskazanym  nie  krótszym  niż  7  dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez
Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności. 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data
zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę  i  wymiar  etatu  powinny  być  możliwe  do  zidentyfikowania.
Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie   traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu
zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności, na umowę o pracę i  skutkować naliczaniem
kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres
realizacji  wykonywanych  przez  nich  czynności,  w  szczególności  poprzez  wezwanie  Wykonawcy  do
okazania  dokumentów  potwierdzających  bieżące  opłacanie  składek  i  należnych  podatków  z  tytułu
zatrudnienia  wyżej  wymienionych  osób.  Kontrola  może  być  przeprowadzona  bez  wcześniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.
Na oferowane i wyceniane w kosztorysie ofertowym materiały Wykonawca powinien posiadać dokumenty
potwierdzające właściwości, parametry oraz zgodność z obowiązującymi  w tym zakresie normami i innymi
przepisami prawa. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający może żądać ich przedłożenia.
Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00  zł.               
Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie  żądał  polisy,  bądź innego dokumentu potwierdzającego
ubezpieczenie.
Nieprzedłożenie  polisy  najpóźniej  w  dniu  wyznaczonym  na  zawarcie  umowy  traktowane  będzie  jako
uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani
zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający  przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,
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do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, jeśli w budynkach lub ich otoczeniu będących we
władaniu  Zamawiającego  położonych  w Poznaniu  przy  ul. Spychalskiego,  w  ciągu  najbliższych  3  lat
zaistnieje  potrzeba  wykonania  robót  ogólnobudowlanych  oraz  instalacyjnych  w  zakresie  instalacji
elektrycznych i sanitarnych, na warunkach określonych w umowie dotyczącej niniejszego zamówienia.
Wymagana gwarancja :
- nie mniej niż 36 miesięcy

2. Warunki udziału w postępowaniu.

Było:
2. c)  zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż:
-    wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną polegającą na na
wykonaniu budowy, remontu lub modernizacji budynku o wartości nie mniejszej niż  500 000,00 zł brutto
każda*
* wartość dla każdej z robót

-  dysponuje osobami:
*  minimum  1  osobą  –  posiadającą  uprawnienia  budowlane  (wymagane  ustawą   Prawo budowlane)  do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do kierowania
robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń,  wraz  z  aktualnym  wpisem  na  listę  właściwego  samorządu
zawodowego,  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  w  sprawie  samodzielnych
funkcji  technicznych  w  budownictwie  (Dz.U.  2014  r.  poz.1278),  w  przypadku  legitymowania  się
uprawnieniami  budowlanymi  wydanymi  na  podstawie  przepisów  poprzednio  obowiązujących  zakres
uprawnień powinien odpowiadać ww. specjalności.
*  minimum  1  osobą  –  posiadającą  uprawnienia  budowlane  (wymagane  ustawą   Prawo budowlane)  do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami
budowlanymi  bez  ograniczeń, wraz  z  aktualnym  wpisem  na  listę  właściwego  samorządu
zawodowego,zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  w  sprawie  samodzielnych
funkcji  technicznych  w  budownictwie  (Dz.U.  2014  r.  poz.1278),  w  przypadku  legitymowania  się
uprawnieniami  budowlanymi  wydanymi  na  podstawie  przepisów  poprzednio  obowiązujących  zakres
uprawnień powinien odpowiadać ww. specjalności.
*  minimum  1  osobą  –  posiadającą  uprawnienia  budowlane  (wymagane  ustawą   Prawo budowlane)  do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń  elektrycznych  i elektroenergetycznych  bez  ograniczeń,  wraz  z  aktualnym  wpisem  na  listę
właściwego  samorządu  zawodowego,zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  w
sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  (Dz.U.  2014  r.  poz.1278),  w  przypadku
legitymowania  się  uprawnieniami  budowlanymi  wydanymi  na  podstawie  przepisów  poprzednio
obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać ww. specjalności.

Jest:

c)  zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż:
-    wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną polegającą na na
wykonaniu budowy, remontu lub modernizacji budynku o wartości nie mniejszej niż  300 000,00 zł brutto
każda*
* wartość dla każdej z robót

-  dysponuje osobami:
*  minimum  1  osobą  –  posiadającą  uprawnienia  budowlane  (wymagane  ustawą   Prawo budowlane)  do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do kierowania
robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń,  wraz  z  aktualnym  wpisem  na  listę  właściwego  samorządu
zawodowego,  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  w  sprawie  samodzielnych
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funkcji  technicznych  w  budownictwie  (Dz.U.  2014  r.  poz.1278),  w  przypadku  legitymowania  się
uprawnieniami  budowlanymi  wydanymi  na  podstawie  przepisów  poprzednio  obowiązujących  zakres
uprawnień powinien odpowiadać ww. specjalności.
*  minimum  1  osobą  –  posiadającą  uprawnienia  budowlane  (wymagane  ustawą   Prawo budowlane)  do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami
budowlanymi  bez  ograniczeń, wraz  z  aktualnym  wpisem  na  listę  właściwego  samorządu
zawodowego,zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  w  sprawie  samodzielnych
funkcji  technicznych  w  budownictwie  (Dz.U.  2014  r.  poz.1278),  w  przypadku  legitymowania  się
uprawnieniami  budowlanymi  wydanymi  na  podstawie  przepisów  poprzednio  obowiązujących  zakres
uprawnień powinien odpowiadać ww. specjalności.
*  minimum  1  osobą  –  posiadającą  uprawnienia  budowlane  (wymagane  ustawą   Prawo budowlane)  do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń  elektrycznych  i elektroenergetycznych  bez  ograniczeń,  wraz  z  aktualnym  wpisem  na  listę
właściwego  samorządu  zawodowego,zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  w
sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  (Dz.U.  2014  r.  poz.1278),  w  przypadku
legitymowania  się  uprawnieniami  budowlanymi  wydanymi  na  podstawie  przepisów  poprzednio
obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać ww. specjalności.

3. W § 1 projektu umowy:

było:
8. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, związanej z przedmiotem umowy, z sumą gwarancyjną nie niższą  niż 500.000,00  złotych,
które jest ważne do  …............ r.
9.  Jeśli  Wykonawca  posiada  ubezpieczenie,  o  którym  mowa  w  ust.  8,  na  okres  krótszy,  niż  okres
obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca oświadcza, iż przed upływem terminu, o którym mowa w
ust.  8,  zawrze  nową  umowę  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności  na  kwotę  co  najmniej  500.000,00  zł  z  terminem obowiązywania  nie  krótszym niż   termin
wykonania przedmiotu umowy.

Jest:

8. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, związanej z przedmiotem umowy, z sumą gwarancyjną nie niższą  niż  300.000,00  złotych,
które jest ważne do  …............ r.
9.  Jeśli  Wykonawca  posiada  ubezpieczenie,  o  którym  mowa  w  ust.  8,  na  okres  krótszy,  niż  okres
obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca oświadcza, iż przed upływem terminu, o którym mowa w
ust.  8,  zawrze  nową  umowę  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności  na  kwotę  co  najmniej  300.000,00 zł  z  terminem obowiązywania  nie  krótszym niż   termin
wykonania przedmiotu umowy.

4. Zmienia się termin wniesienia wadium, składania i otwarcia ofert z dnia 10.05.2018 r. na 11.05.2018 r.,
godziny pozostają bez zmian.

                                                                                                    DYREKTOR
                                                                                              Zbigniew Madoński

                                                                                                        
Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz

tel. 61 835 79 06          
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