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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 548500-N-2020
Data: 08/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Warszawski, Krajowy numer identyfikacyjny 12580000000000, ul. ul. Krakowskie Przedmieście 
-, 00927 
Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 520 360, e-mail dzp@adm.uw.edu.pl, faks
225 522 507.
Adres strony internetowej (url): www.uw.edu.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: A. Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, zrealizował (należycie wykonał i prawidłowo ukończył) co najmniej 2 usługi.
Zamawiający uzna usługę polegającą na: ― przeprowadzeniu procedury certyfikacji i uzyskaniu certyfikatu
budownictwa zrównoważonego i ekologicznego, co najmniej na poziomie wysokim (LEED poziom GOLD,
BREEAM poziom BARDZO DOBRY) dla nowego, projektowanego budynku biurowego i/lub mieszkalnego
samodzielnego o powierzchni całkowitej, co najmniej 5.000 m2 lub stanowiącego część większego obiektu,
którego powierzchnia biurowa i/lub mieszkalna wynosi co najmniej 5.000 m2 lub ― przeprowadzeniu procedury
certyfikacji i uzyskaniu certyfikatu budownictwa zrównoważonego i ekologicznego, co najmniej na poziomie
wysokim (LEED poziom GOLD, BREEAM poziom BARDZO DOBRY) dla przebudowywanego, rozbudowywanego,
nadbudowanego, remontowanego lub termomodernizowanego istniejącego budynku biurowego i/lub
mieszkalnego o powierzchni całkowitej co najmniej 5.000 m2 lub stanowiącego część większego obiektu, w
którym powierzchnia biurowa wynosi co najmniej 5.000 m2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia wymagana liczba usług nie sumuje się, tj. co najmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykonać wszystkie wymagane „usługi”. Ta sama
zasada dotyczy tzw. podmiotu trzeciego (podmiot na którego zasoby Wykonawca się powołuje). B. Wykonawca
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wykaże osoby skierowane przez niego do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże, co najmniej jedną
osobą zdolną do wykonywania niniejszego zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi tj. posiada
licencję asesora budownictwa zrównoważonego i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną jej
powierzone. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osoby, która uczestniczyła w procesie projektowania i
wykonywania robót budowlanych w zakresie budownictwa biurowego zrównoważonego lub budownictwa
mieszkalnego zrównoważonego w charakterze certyfikowanego asesora, w trakcie którego przeprowadziła
procedurę certyfikacji w standardzie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego i doprowadziła do
uzyskania certyfikatu dla budynku na poziomie wysokim (LEED poziom GOLD, BREEAM poziom BARDZO
DOBRY) dla przynajmniej dwóch: - budynków biurowych i/lub mieszkalnych samodzielnych o powierzchni
całkowitej co najmniej 5.000 m2 każdy lub stanowiących część większych obiektów, w których powierzchnia
biurowa i/lub mieszkalna wynosiła co najmniej 5.000 m2 lub -przebudowywanych, rozbudowywanych,
nadbudowanych, remontowanych lub termomodernizowanych istniejących budynków biurowych i/lub
mieszkalnych samodzielnych o powierzchni całkowitej co najmniej 5.000 m2 lub stanowiących część większego
obiektu, w którym powierzchnia biurowa i/lub mieszkalna wynosi co najmniej 5.000 m2. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wymagana liczba osób
skierowanych do realizacji zamówienia publicznego sumuje się. UWAGA: Doświadczenie osoby skierowanej do
realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania
w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych
osób: Tak Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:A. Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (należycie wykonał i prawidłowo ukończył uzyskując
certyfikat końcowy) co najmniej 2 usługi. Zamawiający uzna usługę polegającą na: ― przeprowadzeniu
procedury certyfikacji i uzyskaniu certyfikatu budownictwa zrównoważonego i ekologicznego, co najmniej na
poziomie wysokim (LEED poziom GOLD, BREEAM poziom BARDZO DOBRY) dla nowego, projektowanego
budynku biurowego i/lub mieszkalnego samodzielnego o powierzchni całkowitej, co najmniej 5.000 m2 lub
stanowiącego część większego obiektu, którego powierzchnia biurowa i/lub mieszkalna wynosi co najmniej
5.000 m2 lub ― przeprowadzenie procedury certyfikacji i uzyskanie certyfikatu budownictwa zrównoważonego i
ekologicznego, co najmniej na poziomie wysokim (LEED poziom GOLD, BREEAM poziom BARDZO DOBRY) dla
przebudowywanego, rozbudowywanego, nadbudowanego, remontowanego lub termomodernizowanego
istniejącego budynku biurowego i/lub mieszkalnego o powierzchni całkowitej co najmniej 5.000 m2 lub
stanowiącego część większego obiektu, w którym powierzchnia biurowa i/lub mieszkalna wynosi co najmniej
5.000 m2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana liczba
usług nie sumuje się, tj. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
musi wykonać wszystkie wymagane „usługi”. Ta sama zasada dotyczy tzw. podmiotu trzeciego (podmiot na
którego zasoby Wykonawca się powołuje). B. Wykonawca wykaże osoby skierowane przez niego do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami. Wykonawca wykaże, co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania niniejszego zamówienia,
legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi tj. posiada licencję asesora budownictwa zrównoważonego i
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doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną jej powierzone. Wykonawca zobowiązany jest do
wskazania osoby, która uczestniczyła w procesie projektowania i wykonywania robót budowlanych w zakresie
budownictwa biurowego zrównoważonego lub budownictwa mieszkalnego zrównoważonego w charakterze
certyfikowanego asesora, w trakcie którego przeprowadziła procedurę certyfikacji w standardzie budownictwa
zrównoważonego i ekologicznego i doprowadziła do uzyskania certyfikatu końcowego dla budynku na poziomie
wysokim (LEED poziom GOLD, BREEAM poziom BARDZO DOBRY) dla przynajmniej dwóch: ― budynków
biurowych i/lub mieszkalnych samodzielnych o powierzchni całkowitej co najmniej 5.000 m2 każdy lub
stanowiących część większych obiektów, w których powierzchnia biurowa i/lub mieszkalna wynosiła co najmniej
5.000 m2 lub ― przebudowywanych, rozbudowywanych, nadbudowanych, remontowanych lub
termomodernizowanych istniejących budynków biurowych i/lub mieszkalnych samodzielnych o powierzchni
całkowitej co najmniej 5.000 m2 lub stanowiących część większego obiektu, w którym powierzchnia biurowa
i/lub mieszkalna wynosi co najmniej 5.000 m2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie niniejszego zamówienia wymagana liczba osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego
sumuje się. UWAGA: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów
oceny ofert. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:
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