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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69911-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Czernica: Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych
2023/S 025-069911

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 012-029526)

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

Oficjalna nazwa: Gmina Czernica
Krajowy numer identyfikacyjny: 931934986
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 3
Miejscowość: Czernica
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 55-003
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Zawadka
E-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl 
Tel.:  +48 717265700
Faks:  +48 717265700
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.czernica.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie 
Czernica wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
Numer referencyjny: ZW.271.2.1.2023.KZ

II.1.2) Główny kod CPV
71230000 Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, 
przyłączami oraz drogą dojazdową i obsługą komunikacyjną do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 012-029526

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.10
Zamiast:
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby 
fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej albo Uczestnicy konkursu, 
którzy prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub 
handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy 
wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
a) minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności architektonicznej oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie ostatnich 10 lat przed 
ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego budowy budynku oświatowego, szkolnictwa 
wyższego, opieki zdrowotnej, o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2,
b) minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie 10 lat przed 
ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego budowy budynku, o powierzchni użytkowej 
co najmniej 5 000 m2.
PRZEZ UPRAWNIENIA NALEŻY ROZUMIEĆ: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz 2351 
(rozdz. 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i 
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy 
organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220).
PRZEZ BUDOWĘ NALEŻY ROZUMIEĆ wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o 
których mowa:
1. w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 -10 ustawy Pzp tj.:
3. w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozrządzeniem Rady 
(UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej jako 
Rozporządzenie Rady) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 
2022, poz. 835, dalej jako Ustawa o szczególnych rozwiązaniach) – stanowiących regulacje prawa powszechnie 
obowiązującego, które statuują wobec tzw. podmiotów rosyjskich (tzn. podmiotów objętych / określonych 
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dyspozycją tych aktów prawnych – zgodnie z poniższym) sankcje i zakazy związane z obszarem zamówień 
publicznych
4. w art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
Uczestnik konkursu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w formie elektronicznej. Dokumenty 
i oświadczenia wymagane od wszystkich uczestników konkursu, które należy złożyć wraz z wnioskiem o 
dopuszczenie do udziału w konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu.
Powinno być:
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby 
fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej albo Uczestnicy konkursu, 
którzy prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub 
handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy 
wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
a) minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności architektonicznej oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie ostatnich 10 lat 
przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego, który uzyskał pozwolenie na budowę, 
budowy budynku oświatowego, szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej, o powierzchni użytkowej co najmniej 
5 000 m2,
b) minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie 10 lat 
przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego, który uzyskał pozwolenie na budowę, 
budowy budynku, o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2.
PRZEZ UPRAWNIENIA NALEŻY ROZUMIEĆ: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz 2351 
(rozdz. 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i 
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy 
organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220).
PRZEZ BUDOWĘ NALEŻY ROZUMIEĆ wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o 
których mowa:
1. w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 -10 ustawy Pzp tj.:
3. w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozrządzeniem Rady 
(UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej jako 
Rozporządzenie Rady) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 
2022, poz. 835, dalej jako Ustawa o szczególnych rozwiązaniach) – stanowiących regulacje prawa powszechnie 
obowiązującego, które statuują wobec tzw. podmiotów rosyjskich (tzn. podmiotów objętych / określonych 
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dyspozycją tych aktów prawnych – zgodnie z poniższym) sankcje i zakazy związane z obszarem zamówień 
publicznych
4. w art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
Uczestnik konkursu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w formie elektronicznej. Dokumenty 
i oświadczenia wymagane od wszystkich uczestników konkursu, które należy złożyć wraz z wnioskiem o 
dopuszczenie do udziału w konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/02/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/02/2023
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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