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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261016-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane
2022/S 094-261016

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 085-231387)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2009/81/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Krajowy numer identyfikacyjny: 526–22–00–493
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 97
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: https://platformazakupowa.pl/pn/szi
E-mail: szp.szi@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261849377
Faks:  +48 261849168
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szi.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/pn/szi

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadań 
inwestycyjnych realizowanych w kompleksie wojskowym w Sochaczewie: zadanie 01747, 01751, 01753

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadań 
inwestycyjnych realizowanych w kompleksie wojskowym
w Sochaczewie:
nr 01747 Budowa garaży oraz bazy obsługowej dla SpW logistycznego
nr 01751 Budowa warsztatu poziomu II dla pojazdów logistycznych
nr 01753 Budowa budynku nr 10 do potrzeb biurowo-sztabowych wraz z rozbiórką
istniejącego budynku

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

11/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 085-231387

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: lit. c)
Zamiast:
c) Wykonawca ma wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z informacją o wykonaniu co najmniej: jednej roboty budowlanej 
polegającej na budowie garażu lub warsztatu na kwotę co najmniej 20 000 000,00 zł brutto (każda) oraz jednej 
roboty budowlanej polegającej na budowie budynku biurowego na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł brutto 
(każda)
W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w 
złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskim. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie 
opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu 
z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje;
Powinno być:
c) Wykonawca ma wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, z informacją o wykonaniu co najmniej: jednej roboty budowlanej polegającej 
na budowie garażu (samodzielny budynek) lub warsztatu lub hali produkcyjnej na kwotę co najmniej 20 000 
000,00 zł brutto (każda) oraz jednej roboty budowlanej polegającej na budowie budynku biurowego na kwotę co 
najmniej 5 000 000,00 zł brutto (każda)
W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w 
złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskim. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie 
opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu 
z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje;
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ppkt. 3.16)
Zamiast:
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3.16) Informacje dotyczące przebiegu postępowania
2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 16.05.2022 r., do godziny
08:00:00
6) Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.05.2022 r., o godz. 08:15:00
Powinno być:
3.16) Informacje dotyczące przebiegu postępowania
2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 23.05.2022 r., do godziny
08:00:00
6) Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.05.2022 r., o godz. 08:15:00
Numer sekcji: IV.3.4
Zamiast:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 08:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający zmienia załącznik nr 03 do Ogłoszenia - Wykaz 
wykonanych głównych robót budowlanych, zastępując go załącznikiem nr 03 a do Ogłoszenia. We wszystkich 
miejscach Ogłoszenia o zamówieniu należy przyjąć Załącznik nr 03a do Ogłoszenia.
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