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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 243783-2012 z dnia 2012-11-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu organizacyjno - użytkowego oraz dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania pt. Remont pomieszczeń dla potrzeb zintegrowanej kancelarii jawnej. 2. Opracowanie
dokumentacyjne będące...
Termin składania ofert: 2012-11-28

Numer ogłoszenia: 249803 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 243783 - 2012 data 19.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22
6840086, fax. 22 6840642, 6874189.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2013.
W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
20.02.2013.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy oraz
którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponować: a) co
najmniej jedną osobą przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia do
projektowania co najmniej bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b) co najmniej jedną
osobą przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia do projektowania co
najmniej bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, c) co najmniej jedną osobą przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego,
posiadającą uprawnienia do projektowania co najmniej bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej. 2.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 dokonana zostanie zgodnie z
formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w: 1) oświadczeniu o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1) - 4) ustawy, zgodnie ze wzorem oświadczenia
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
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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 wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Z treści załączonych dokumentów
musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. 4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i
w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień
składania ofert, spełnianie ww. warunku i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 5. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w
postępowaniu, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniu złożonej
przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak
jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy
oraz którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponować: a) co
najmniej jedną osobą przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia do
projektowania co najmniej bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b) co najmniej jedną
osobą przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia do projektowania co
najmniej bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, c) co najmniej jedną osobą przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego,
posiadającą uprawnienia do projektowania co najmniej bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, d)
co najmniej jedną osobą przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia do
projektowania co najmniej bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust.
1 dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w: 1)
oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1) - 4) ustawy,
zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) wykazie osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 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 wraz z oświadczeniem, że osoby,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. 4.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie ww. warunku i brak podstaw do wykluczenia
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 5. Brak wykazania spełnienia
któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania, a tym samym uznaniu złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3
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ustawy.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Ministerstwo Obrony Narodowej Kancelaria Jawna Nr 6, pok. 58 i 59 al.
Niepodległości 218 00-911 Warszawa.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 04.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Ministerstwo Obrony Narodowej Kancelaria Jawna Nr 6, pok. 58 i 59
al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zamawiający przewiduje przed przystąpieniem do postępowania wizję lokalną na placu budowy.
W przypadku chęci udziału w wizji lokalnej należy potwierdzić przybycie przedstawicieli Wykonawców faxem
na nr 22 684 06 42 lub drogą elektroniczną adres e-mail: mkucharska@mon.gov.pl. Przybyłe osoby winne
posiadać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji:
1) termin wykonania programu organizacyjno - użytkowego - do 15 dni od dnia podpisania umowy, 2) termin
wykonania całego przedmiotu umowy - do dnia 31 stycznia 2013 r.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zamawiający przewiduje przed przystąpieniem do postępowania wizję lokalną na
placu budowy. W przypadku chęci udziału w wizji lokalnej należy potwierdzić przybycie przedstawicieli
Wykonawców faxem na nr 22 684 06 42 lub drogą elektroniczną adres e-mail: mkucharska@mon.gov.pl.
Przybyłe osoby winne posiadać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji: 1) termin wykonania programu organizacyjno - użytkowego - do 15 dni od dnia
podpisania umowy, 2) termin wykonania całego przedmiotu umowy - do dnia 20 lutego 2013 r.
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