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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303034-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Siechnice: Roboty budowlane
2020/S 124-303034

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 085-200193)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS0000444573
Adres pocztowy: ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6a
Miejscowość: Siechnice
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 55-011
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wit Bensari
E-mail: wit.bensari@sisk-siechnice.pl 
Tel.:  +48 718890023
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sisk-siechnice.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego
Numer referencyjny: SISK.Z.21.2019

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku 
pasywnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

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

26/06/2020
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 085-200193

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości – Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 10
Cena – Waga: 60
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości – Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 30
Cena – Waga: 60
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończyli co najmniej:
Dwa zadania polegające na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”) lub 
przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane):
I. obiektu (z wyłączeniem obiektów przemysłowych) spełniającego warunki:

— powierzchnia min. 2 000 m2,
— wartość wykonanych robót budowlanych min. 10 000 000,00 PLN;
II. obiektu (z wyłączeniem obiektów przemysłowych) spełniającego warunki:

— wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło na potrzeby ogrzewania EU nie większy niż 15 kWh/m2* rok.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończyli co najmniej:
Jedno zadanie polegające na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”) lub 
przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane) obiektu spełniającego łącznie warunki:
— budynek użyteczności publicznej opisany w par. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),

— powierzchnia min. 1 000 m2,
— wartość wykonanych robót budowlanych min. 5 000 000,00 PLN brutto.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
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2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:
I. Kierownika budowy – osobę posiadająca następujące kwalifikacje:
1. uprawnienia budowlane (*3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z 
zapisami rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które 
mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji;
2. doświadczenie zawodowe (*2) na stanowisku kierownika budowy (kierownika robót) w wyżej wskazanej 
specjalności, w tym przy minimum (warunki łączne):
a) jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu (z wyłączeniem 

obiektów przemysłowych) o powierzchni min. 2 000 m2

b) jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu (z wyłączeniem 
obiektów przemysłowych) i o wskaźniku rocznego zapotrzebowania na ciepło na por EU nie większą niż 15 

kWh/m2*rok.
Jeżeli jedno doświadczenie kierownika budowy spełnia oba warunki. Zamawiający uzna warunek udziału za 
spełniony.
Powinno być:
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:
I. kierownika budowy – osobę posiadająca następujące kwalifikacje:
1. uprawnienia budowlane (*3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z 
zapisami rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które 
mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji;
2. doświadczenie zawodowe (*2) na stanowisku kierownika budowy (kierownika robót) w wyżej wskazanej 
specjalności przy minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie 

obiektu o powierzchni min. 1 000 m2.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 11:45
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 11:45
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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