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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222496-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego
2012/S 134-222496
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, attn: Agnieszka Nowak, POLSKA-30-901Kraków.
Tel. +48 124551040. E-mail: zam.publiczne@rzikrakow.internetdsl.pl. Fax +48 124551306.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.6.2012, 2012/S 115-190401)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71220000, 71248000
Usługi projektowania architektonicznego.
Nadzór nad projektem i dokumentacją.
Zamiast:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne.
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty należy
dołączyć:
1.1.2. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z
podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że te usługi zostały wykonane należycie (Wzór - zał. nr 5 do siwz) - przy uwzględnieniu warunku opisanego w pkt 5.2
części I niniejszej specyfikacji;
1.1.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczeniai wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami (wzór – zał. 6 do siwz);
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – w
tym okresie, co najmniej jedną dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy obiektu użyteczności publicznej o
kubaturze powyżej 3 500 m3.
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli
wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:
architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, telekomunikacyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Dopuszcza się przedstawienie zamiast uprawnień budowlanych w danej specjalności innych uprawnień,które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz U. z 2008 r. nr 63, poz.394).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 24.7.2012 (11:30)
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 21.9.2012
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IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 24.7.2012 (12:00)
Powinno być:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne.
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty należy
dołączyć:
1.1.2. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z
podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że te usługi zostały wykonane należycie (Wzór - zał. nr 5 do siwz) - przy uwzględnieniu warunku opisanego w pkt 5.2
części I niniejszej specyfikacji;
1.1.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wzór – zał. 6 do siwz);
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej jedną dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy lub budowy obiektu użyteczności
publicznej o kubaturze powyżej 3 500 m3.
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli
wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:
architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, telekomunikacyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Dopuszcza się przedstawienie zamiast uprawnień budowlanych w danej specjalności innych uprawnień,które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz U. z 2008 r. nr 63, poz.394).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2.8.2012 (11:30).
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 28.9.2012.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 2.8.2012 (12:00).
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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