Zmiana zapytania ofertowego Nr BRI-III.2500.1.2020.
w zakresie rozdziału IV poprzez dodanie pkt 8) i 9)
IV. Warunki realizacji zamówienia
1) termin realizacji zamówienia:
Zamówienie zostanie wykonane do dnia 30 listopada 2020 r.
2) zakres świadczenia usług:
 opracowanie projektu instalacji wraz z uzyskaniem uzgodnienia właściciela przyłącza;
 wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) biegnącej z szafki pomiarowej dla
zasilania rezerwowego do układu SZR (samoczynnego załączania rezerwy)
zainstalowanego w instalacji odbiorczej obiektu przy Marszałkowskiej 3/5;
 zaprojektowanie instalacji w taki sposób, aby w przypadku zaniku napięcia dla zasilania
podstawowego dla odbiorów wymagających zasilania rezerwowego, automatyka SZR
przełączyła tę grupę odbiorów na wewnętrzną linię zasilającą podłączoną do szafki
pomiarowej do mocy przyłączeniowej 200 kW;
 dokonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń w zakresie instalacji;
 dokonanie wszystkich niezbędnych formalności m.in. zgłoszenie gotowości do odbioru
instalacji i dokonanie odbioru instalacji w imieniu Zamawiającego przy asyście innogy
Stoen Operator Sp. z o.o.;
 uruchomienie zasilania zapasowego;
 w przypadku konieczności dokonanie uzgodnień z innymi podmiotami i instytucjami,
których akceptacja jest wymagana dla rozpoczęcia, realizacji i odbioru prac.
3) warunki płatności określone zostały we wzorze umowy.
4) warunki i godziny pracy określone zostały we wzorze umowy.
5) obowiązki wykonawcy określone zostały we wzorze umowy
6) Zamawiający nie przewiduje zastosowania klauzul społecznych /
środowiskowych.
7) oczekiwany przez zamawiającego okres gwarancji: Wykonawca udzieli
Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.
Początek biegu okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru
końcowego bez wad i zastrzeżeń.
8) Warunki wykonania zamówienia:
Zamówienie ma być wykonane zgodnie i na warunkach określonych decyzją o pozwoleniu
na budowę Nr 596/Ś/2014 z dnia 26 września 2014 r. oraz projektu budowlano
wykonawczego pn.,, Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy
ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu dostosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego” (w załączeniu)
9) warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca winien wykazać, że będzie dysponować:
 osobą na stanowisku Kierownika Budowy – która posiada odpowiednie
uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego tj.: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w ww. zakresie
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U 2020, poz. 148) oraz posiada minimum
12 - miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy
i przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum

będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020, poz. 282).
alternatywnie w przypadku braku spełnienia ww. warunków dla jednej osoby dopuszcza się
dysponowanie przez Wykonawcę:


osobą na stanowisku Kierownika Budowy – która posiada odpowiednie
uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego tj.: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w ww. zakresie
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 poz. 148), posiada minimum
12 - miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy
i przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020, poz. 282) przy
jednoczesnym dysponowaniu osobą na stanowisku Kierownika Robót
Elektrycznych – która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane określone
przepisami Prawa budowlanego tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane w ww. zakresie wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 poz. 148) oraz posiada minimum 12 - miesięczne
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót.
w zakresie rozdziału VII

VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty
Do oferty należy złączyć:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferent zobowiązany jest
przedłożyć wykaz osoby/osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót oraz pracy przy zabytkach (w tym potwierdzenia
czasu trwania pełnienia funkcji np. w postaci referencji) niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami.

