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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 060695455, ul. plac

Niepodległości  1, 22-100  Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 565 20 42, 82 563 00 66,

e-mail zamowienia@lzopg.pl, faks 825 632 262.

Adres strony internetowej (url): www.lzopg.bip.mbnet.pl

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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna,

że wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) zrealizował w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na: i) wykonaniu w systemie

„zaprojektuj i wybuduj” jednej budowy budynku lub zespołu budynków użyteczności publicznej

wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu o wartości nie mniejszej niż 8 000 000 złotych

brutto lub ii) budowie budynku lub zespołu budynków użyteczności publicznej wraz z instalacjami i
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zagospodarowaniem terenu o łącznej wartości nie mniejszej niż 12 000 000 złotych brutto.

Pojęcie: „budowa” należy interpretować zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). Przez budynek użyteczności

publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru

sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania,

opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym

usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie

kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek

przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje

się także budynek biurowy lub socjalny. b) na etapie realizacji zamówienia będzie dysponował 3

osobami posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: i) Projektant w

specjalności architektonicznej: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w

specjalności architektonicznej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie

wystarczającym do zaprojektowania przedmiotu zamówienia w specjalności architektonicznej;

doświadczenie: wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej

dokumentacji projektowej budynku lub zespołu budynków użyteczności publicznej, dla której

uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na budowę, o wartości

opracowania wielobranżowego min. 400 tys. złotych brutto oraz zrealizowanie co najmniej jednej

usługi nadzoru autorskiego nad projektem budynku użyteczności publicznej; ii) Projektant w

specjalności telekomunikacyjnej: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w

specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie

wystarczającym do zaprojektowania przedmiotu zamówienia w specjalności telekomunikacyjnej

oraz licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia; doświadczenie: wykonanie w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, dokumentacji projektowej dla obiektu lub zespołu

obiektów obejmującej zakresem wszystkie wymienione instalacje/systemy niskonapięciowe: –
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sieci komputerowej LAN, – system telewizji dozorowej CCTV IP, – system kontroli dostępu

SKD, – system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, o łącznej wartości ww. opracowań

min. 70 tys. złotych brutto, lub wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, odrębne

dokumentacje projektowe każdego z wymienionych instalacji /systemów: – sieci komputerowej

LAN o wartości opracowania min. 10 tys. zł brutto, – systemu telewizji dozorowej CCTV IP o

wartości opracowania min. 20 tys. zł brutto, – systemu kontroli dostępu SKD o wartości

opracowania min. 20 tys. zł brutto, – systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN o

wartości opracowania min. 20 tys. zł brutto. iii) Kierownik budowy: kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie

wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot zamówienia;

doświadczenie: pełnienie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

funkcji kierownika budowy przy budowie budynku lub zespołu budynków o wartości min. 8

mln. złotych brutto. Wartość zamówień w wypadku innych walut należy przeliczyć wg

średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych.

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)

zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie

polegające na: i) wykonaniu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jednej budowy budynku lub

zespołu budynków użyteczności publicznej wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu o

wartości nie mniejszej niż 8 000 000 złotych brutto lub ii) budowie budynku lub zespołu

budynków użyteczności publicznej wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu o łącznej

wartości nie mniejszej niż 12 000 000 złotych brutto. Pojęcie: „budowa” należy interpretować

zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z

2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć

budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury,
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kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,

społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług

pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie

kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek

przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej

uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. b) na etapie realizacji zamówienia będzie

dysponował 3 osobami posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe i

doświadczenie: i) Projektant w specjalności architektonicznej: kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2019 r. poz. 1186 z

późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do zaprojektowania

przedmiotu zamówienia w specjalności architektonicznej; doświadczenie: wykonanie w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dokumentacji projektowej

budynku lub zespołu budynków użyteczności publicznej, dla której uzyskano decyzję

zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na budowę, o wartości opracowania

wielobranżowego min. 350 tys. złotych brutto oraz zrealizowanie co najmniej jednej usługi

nadzoru autorskiego nad projektem budynku użyteczności publicznej; ii)Projektant w

specjalności telekomunikacyjnej: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w

specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w

zakresie wystarczającym do zaprojektowania przedmiotu zamówienia w specjalności

telekomunikacyjnej oraz licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia;

doświadczenie: wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dokumentacji

projektowej dla obiektu lub zespołu obiektów obejmującej zakresem wszystkie wymienione

instalacje/systemy niskonapięciowe: – sieci komputerowej LAN, – system telewizji

dozorowej CCTV IP, – system kontroli dostępu SKD, – system sygnalizacji włamania i

napadu SSWiN, o łącznej wartości ww. opracowań min. 70 tys. złotych brutto, lub
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wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, odrębne dokumentacje projektowe

każdego z wymienionych instalacji/systemów: – sieci komputerowej LAN o wartości

opracowania min. 10 tys. zł brutto, – systemu telewizji dozorowej CCTV IP o wartości

opracowania min. 20 tys. zł brutto, – systemu kontroli dostępu SKD o wartości

opracowania min. 20 tys. zł brutto, – systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN o

wartości opracowania min. 20 tys. zł brutto. iii) Kierownik budowy: kwalifikacje

zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w

zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot

zamówienia; doświadczenie: pełnienie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, funkcji kierownika budowy przy budowie budynku lub zespołu budynków

o wartości min. 8 mln. złotych brutto. Wartość zamówień w wypadku innych walut należy

przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w

Biuletynie Zamówień Publicznych.

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: 2020-01-21, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-24, godzina: 11:00
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