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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Park Naukowo Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.
7543069732
ul.Technologiczna 2
Opole
45-839
Polska
Osoba do kontaktów: Damian Kolarczyk, Aneta Herzog- Bienia
Tel.:  +48 774438933
E-mail: przetargi@pnt.opole.pl 
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pnt.opole.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw

II.1.2) Główny kod CPV
45111000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby
małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji
projektowej stanowiącej załącznik do siwz.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/02/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nmamalja
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-010548
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 015-030078
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/01/2018

Sekcja VII: Zmiany

mailto:przetargi@pnt.opole.pl
www.pnt.opole.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:30078-2018:TEXT:PL:HTML
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VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniudotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
A ) wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1) dwie roboty budowlane polegające na budowie hal o powierzchni min. 6000 m2 o kubaturze powyżej 90
000m3, za kwotę min. 20 000 000,00 złotych każda,
i
2) dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku administracyjno-biurowego o powierzchni min
1500m2 za kwotę min. 5 000 000,00 złotych każda.
lub
1) dwie roboty budowlane polegające na budowie hal o powierzchni min. 6000 m2o kubaturze powyżej 90
000m3 wraz z częścią administracyjno-biurową o powierzchni min 1500 m2 każda, za kwotę min. 25 000
000,00złotych każda.
Wartość wykazanych w doświadczeniu robót budowlanych wyrażona w walucie innej niż PLN
zostanieprzeliczona wg. kursu walut z dnia wszczęcia postępowania tj. publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
B ) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
tj. Kierownikiem budowy, tj. 1 osobą posiadającą:
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- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanejbez
ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
iRozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcjitechnicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane napodstawie wcześniej obowiązujących przepisów,- co najmniej 5-letnie doświadczenie jako kierownik
budowy wspecjalności konstrukcyjno-budowlanej liczone od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia
samodzielnychfunkcji w budownictwie, w tym doświadczenie jako kierownik budowy przy realizacji zakończonej
inwestycjipolegającej budowie:
1) hali o powierzchni min. 6000 m2 o kubaturze powyżej 90 000 m3, za kwotę min. 20 000 000,00 zł każda.
2) budynku administracyjno-biurowego o powierzchni min. 1500 m2każda,
lub
1) hal o powierzchni min. 6000 m2 o kubaturze powyżej 90 000 m3 wraz z częścią administracyjno-biurową
opowierzchni min. 1500 m2 , za kwotę min. 25 000 000,00 zł.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniudotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
A ) wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1) dwie roboty budowlane polegające na budowie hal o powierzchni min. 6000 m2 o kubaturze powyżej 90 000
m3, za kwotę min. 20 000 000,00 zł netto każda,
i
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2) dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku administracyjno-biurowego o powierzchni min 1500
m2 za kwotę min. 5 000 000,00 zł netto każda.
lub
1) dwie roboty budowlane polegające na budowie hal o powierzchni min. 6000 m2 o kubaturze powyżej 90 000
m3 wraz z częścią administracyjno-biurową o powierzchni min 1500 m2 każda, za kwotę min. 25 000 000,00 zł
netto każda.
Wartość wykazanych w doświadczeniu robót budowlanych wyrażona w walucie innej niż PLN
zostanieprzeliczona wg. kursu walut z dnia wszczęcia postępowania tj. publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
B ) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
tj. Kierownikiem budowy, tj. 1 osobą posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlane
bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,- co najmniej 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej liczone od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie, w tym doświadczenie jako kierownik budowy przy realizacji zakończonej inwestycji
polegającej budowie:
1) hali o powierzchni min. 6000 m2 o kubaturze powyżej 90 000 m3, za kwotę min. 20 000 000,00 zł .
2) budynku administracyjno-biurowego o powierzchni min. 1500 m2,
lub
1) hal o powierzchni min. 6000 m2 o kubaturze powyżej 90 000 m3 wraz z częścią administracyjno-biurową o
powierzchni min. 1500 m2 , za kwotę min. 25 000 000,00 zł.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


