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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 16150635800000, 

ul. ul. Technologiczna  2, 45839   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. +48 77 443 89 30, e-mail 

j.mamala@pnt.opole.pl, faks . 

Adres strony internetowej (url): www.pnt.opole.pl

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O 

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:(...)3. jedną dokumentację 

projektową, w której zakres wchodziły: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar, 

informacja BIOZ oraz STWiOR dla budowy budynku użyteczności publicznej obejmującą co 

najmniej branżę: architektoniczną, konstrukcyjną, instalacje sanitarne oraz elektryczne wraz z 



projektem zagospodarowania terenu. 4 . dokumentację techniczną (projektową) budowy lub 

przebudowy serwerowni (centrum przetwarzania danych) do standardu klasy 3 zgodnie z normą 

TIA-942 (ANSI/TIA-942, 942-2, 942A- Telecommunications Infrastructure Standard for Data 

Center) lub TIER III dla Data Center wg. The Uptime Institute 

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:(...)3. wykonali nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie jedną dokumentację projektową, w której zakres 

wchodziły: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar, informacja BIOZ oraz STWiOR 

dla budowy budynku użyteczności publicznej obejmującą co najmniej branżę: architektoniczną, 

konstrukcyjną, instalacje sanitarne oraz elektryczne wraz z projektem zagospodarowania terenu. 4 

. wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dokumentację techniczną 

(projektową) budowy lub przebudowy serwerowni (centrum przetwarzania danych) do standardu 

klasy 3 zgodnie z normą TIA-942 (ANSI/TIA-942, 942-2, 942A- Telecommunications Infrastructure 

Standard for Data Center) lub TIER III dla Data Center wg. The Uptime. 


