
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: Budowa Ośrodka Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Poznańska

1.2.) Oddział zamawiającego: Dział Zamowień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001608

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 60-965

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.put.poznan.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237007/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-04 12:57

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00222153/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą: 
10

Po zmianie: 
12

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą przeciwko
agresji na Ukrainę” – (Dz.U. 2022 nr 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy przeciwko agresji na Ukrainę;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
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o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lute-go 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy przeciwko agresji na Ukrainę.
W sprawach nieuregulowanych SWZ i OoZ lub niezgodności zapisów SWZ lub OoZ z Pzp nadrzędne znaczenia ma ustawa
Pzp.
W uzupełnieniu terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
Część 1: 
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie: do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Termin wykonania Projektu Wykonawczego: 2 miesiące od dnia podpisania umowy

Część 2: 
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie: do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Termin wykonania Projektu Wykonawczego: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Po zmianie: 
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą przeciwko
agresji na Ukrainę” – (Dz.U. 2022 nr 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy przeciwko agresji na Ukrainę;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lute-go 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy przeciwko agresji na Ukrainę.
W sprawach nieuregulowanych SWZ i OoZ lub niezgodności zapisów SWZ lub OoZ z Pzp nadrzędne znaczenia ma ustawa
Pzp.
W uzupełnieniu terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
Część 1: 
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie: do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Termin wykonania Projektu Wykonawczego: 2 miesiące od dnia podpisania umowy

Część 2: 
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Termin wykonania Projektu Wykonawczego: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Część 1:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie* obiektu o charakterze namiotowym w konstrukcji stalowej, o powierzchni użytkowej
przekraczającej 500 m², o wartości minimum 300.000 złotych brutto.
Część 2:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie* obiektu użyteczności publicznej** w konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej
przekraczającej 300 m², o wartości minimum 1.000.000 złotych brutto.

* Definicje - budowy, - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88.)

** Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225).

Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 6 części III SWZ,
stanowiącego oświadczenie, z którego będzie jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy.
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2. Zdolność techniczna i zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponuje lub będzie dysponował następującymi
osobami:

Część 1. 
1 osoba Projektant - Wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Doświadczenie zawodowe:
Wykonanie, co najmniej dwóch projektów wykonawczych budynków w konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej nie
mniejszej niż 500 m² każdy.

1 osoba - Kierownik robót - Wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej.

Część 2
1 osoba Projektant - Wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Doświadczenie zawodowe:
Wykonanie, co najmniej dwóch projektów wykonawczych budynków w konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej nie
mniejszej niż 300 m² każdy.
1 osoba Kierownik budowy - Wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
Doświadczenie zawodowe:
w pełnieniu funkcji kierownika budowy, przy realizacji co najmniej dwóch obiektów budowlanych o kubaturze nie mniejszej
niż 1000 m3 każdy.

Zamawiający dopuszcza uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na
podstawie Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza,
odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1646.).
W przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien
zapewnić tłumacza.
Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować, jako minimalne wymaganie Zamawiającego – obowiązkiem
Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej
należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę. W przypadku oferty składanej przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), warunek zostanie uznany za spełniony,
jeżeli wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami o określonych w niniejszym punkcie kwalifikacjami.

Po zmianie: 
1. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Część 1:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie* obiektu o charakterze namiotowym w konstrukcji stalowej, o powierzchni użytkowej
przekraczającej 500 m², o wartości minimum 300.000 złotych brutto.
Część 2:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie* budynku w konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej przekraczającej 300 m², o
wartości minimum 1.000.000 złotych brutto.

* Definicje - budowy, - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88.)

Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 6 części III SWZ,
stanowiącego oświadczenie, z którego będzie jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy.

2. Zdolność techniczna i zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponuje lub będzie dysponował następującymi
osobami:
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Część 1. 
1 osoba Projektant - Wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Doświadczenie zawodowe:
Wykonanie, co najmniej dwóch projektów wykonawczych budynków w konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej nie
mniejszej niż 500 m² każdy.

1 osoba - Kierownik robót - Wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej.

Część 2
1 osoba Projektant - Wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Doświadczenie zawodowe:
Wykonanie, co najmniej dwóch projektów wykonawczych budynków w konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej nie
mniejszej niż 300 m² każdy.
1 osoba Kierownik budowy - Wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
Doświadczenie zawodowe:
w pełnieniu funkcji kierownika budowy, przy realizacji co najmniej dwóch obiektów budowlanych o kubaturze nie mniejszej
niż 1000 m3 każdy.

Zamawiający dopuszcza uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na
podstawie Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza,
odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1646.).
W przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien
zapewnić tłumacza.
Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować, jako minimalne wymaganie Zamawiającego – obowiązkiem
Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej
należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę. W przypadku oferty składanej przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), warunek zostanie uznany za spełniony,
jeżeli wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami o określonych w niniejszym punkcie kwalifikacjami.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-07-08 10:00

Po zmianie: 
2022-07-14 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-07-08 10:15

Po zmianie: 
2022-07-14 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-08-06

Po zmianie: 
2022-08-12
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