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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Mieszka I 33
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-011
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Optacy
E-mail: m_optacy@999.szczecin.pl 
Tel.:  +48 918884249
Faks:  +48 918884233
Adresy internetowe:
Główny adres: www.999.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie.
Numer referencyjny: 2020.14.ZP

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. 
Twardowskiego w Szczecinie.
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3. Adres realizacji: ul. Twardowskiego 18, Szczecin.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych robót 
budowlanych do wartości 20 % - w odniesieniu do zakresu występującego w niniejszej dokumentacji.

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

24/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
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https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Wspr
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-136520
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 203-492410
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/10/2020

Sekcja VII: Zmiany
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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót w branży sanitarnej, posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z ważnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą minimum 36 
- miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności, w tym 
w realizacji przynajmniej dwóch inwestycji polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności 
publicznej o wartości robót minimum 15 000 000 PLN brutto, (przy czym funkcja ta była pełniona przez co 
najmniej połowę okresu wykonywania robót budowlanych objętych odnośną umową o roboty budowlane, a 
kierownik uczestniczył przy zakończeniu i odbiorze końcowym robót),
Powinno być:
Minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót w branży sanitarnej, posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z ważnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą minimum 36 
- miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności, w tym 
w realizacji przynajmniej jednej inwestycji polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności 
publicznej o wartości robót minimum 15 000 000 zł brutto, (przy czym funkcja ta była pełniona przez co najmniej 
połowę okresu wykonywania robót budowlanych objętych odnośną umową o roboty budowlane, a Kierownik 
uczestniczył przy zakończeniu i odbiorze końcowym robót
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 02/12/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 10/12/2020
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/12/2020
Czas lokalny: 11:00

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:492410-2020:TEXT:PL:HTML
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Powinno być:
Data: 10/12/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


