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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334472-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane
2019/S 136-334472
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 135-330864)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia
ul. Kocjana 3
Warszawa
01-473
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kocot
E-mail: m.kocot@igbmazovia.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.igbmazovia.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych w podziale na 4 części
Numer referencyjny: 1/07/2019/B

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych w
podziale na 4 części
Część zamówienia nr I: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. pomorskiego i woj.
warmińsko-mazurskiego”.
Część zamówienia nr II: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. podkarpackiego, woj.
małopolskiego”.
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Część zamówienia nr III: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie woj. zachodniopomorskiego,
woj. wielkopolskiego i woj. lubuskiego”.
Część zamówienia nr IV: „Podwykonawstwo w robotach budowlanych na terenie całej Polski”.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 135-330864

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawcy wykazali wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót
budowlanych odpowiadającą przedmiotowi zamówienia odpowiednio:
a) 3 robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00
PLN brutto dla I, II i III części (każda z części oddzielnie);
b) 1 robota budowlana odpowiadająca przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN
brutto i 2 na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN brutto (w tym jedna dla robota budowlana w budynku
wpisanym do rejestru zabytków i jedna w obiekcie z grupy budynków: ośrodki zamknięte, sądy i prokuratury) –
część IV.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają kwalifikacje w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) wraz z oświadczeniem w sprawie posiadania
wymaganych uprawnień, zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ, jedną osobą dla każdej branży budowlanej
posiadającą uprawnienia budowlane:
a) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie obiektów budowlanych budownictwa
ogólnego;
b) w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń w zakresie robót elektrycznych;
d) w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie robót telekomunikacyjnych;
e) w zakresie kierowania bądź nadzorowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych.
Powinno być:
W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawcy wykazali wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót
budowlanych odpowiadającą przedmiotowi zamówienia odpowiednio:
a) 3 robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00
PLN brutto dla I, II i III części (każda z części oddzielnie);
b) 1 robota budowlana odpowiadająca przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00
PLN brutto, jedna na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN brutto w obiekcie z grupy budynków: ośrodki
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zamknięte, sądy i prokuratury i jedna robota budowlana na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto w
budynku wpisanym do rejestru zabytków – część IV.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.
4) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają kwalifikacje w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) wraz z oświadczeniem w sprawie posiadania
wymaganych uprawnień, zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ, jedną osobą dla każdej branży budowlanej
posiadającą uprawnienia budowlane:
a) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie obiektów budowlanych budownictwa
ogólnego,
b) w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń w zakresie robót elektrycznych,
d) w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie robót telekomunikacyjnych,
e) w zakresie kierowania bądź nadzorowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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