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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531845-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
2018/S 233-531845

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 200-453501)

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

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Wręczycki
Tel.:  +48 713689585
E-mail: dzp@dco.com.pl 
Faks:  +48 713689583
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zamowienia.dco.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa szpitala onkologicznego we Wrocławiu
Numer referencyjny: ZP/PN/93/18/NPR/AW

II.1.2) Główny kod CPV
45215140

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie oraz sfinansowanie budowy nowego szpitala
onkologicznego we Wrocławiu. Nowy szpital onkologiczny zostanie zlokalizowany w zachodniej części
Wrocławia w rejonie ul. Kosmonautów oraz projektowanej obecnie Alei Stabłowickiej.

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453501-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:dzp@dco.com.pl
http://www.zamowienia.dco.com.pl
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30/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-453501

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)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
ii. kierownik budowy:
— posiada zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym
i w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane
zgodnie z ustawą o uznaniu kwalifikacji zawodowych w adekwatnym zakresie,
— wpisana jest na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie
Z ustawą Prawo budowlane;
— legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału pełnił przez okres co najmniej 12 miesięcy funkcję kierownika budowy
przy budowie obiektu szpitala, o parametrach określonych w lit. b) powyżej.
iii. projektant w specjalności architektonicznej:
— posiada zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane zgodnie z ustawą o
uznaniu kwalifikacji zawodowych w adekwatnym zakresie,
— wpisany jest na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
— legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należycie wykonała (jako projektant) co najmniej 2
(dwie) usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie architektury (projekt budowlany
i wykonawczy) obiektu szpitala charakteryzującego się następującymi parametrami, określonymi w lit. b)
powyżej.
Uwaga. Zamawiający wymaga, aby dla inwestycji wskazanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu określonego w pkt iii powyżej, zostało wydane pozwolenie na budowę dla obiektu.
Dokumentacja projektowa oznacza projekt budowlany oraz projekt wykonawczy;
Powinno być:
ii. kierownik budowy:
— posiada zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane w
adekwatnym zakresie zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym
zakresie zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów,
— legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału pełnił przez okres co najmniej 12 miesięcy funkcję kierownika budowy
przy budowie obiektu szpitala, o parametrach określonych w lit. b) powyżej.
iii. projektant w specjalności architektonicznej:
— posiada zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane w adekwatnym zakresie
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zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej, lub który ma prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art.
20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
— legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należycie wykonała (jako projektant) co najmniej 2(dwie)
usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie architektury (projekt budowlany
i wykonawczy) obiektu szpitala charakteryzującego się następującymi parametrami, określonymi w lit. b)
powyżej.
Uwaga. Zamawiający wymaga, aby dla inwestycji wskazanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu określonego w pkt iii powyżej, zostało wydane pozwolenie na budowę dla
obiektu.Dokumentacja projektowa oznacza projekt budowlany oraz projekt wykonawczy;
Numer sekcji: III.1.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który posiada odpowiednią zdolność techniczną i
zawodową tj.
a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa)
zamówienia (umowy), których zakres przedmiotowy każdego obejmował budowę budynku użyteczności
publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 30 tys. m2.
Uwaga: Przez wykonanie zamówienia rozumie się proces zakończony uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który posiada odpowiednią zdolność techniczną i
zawodową tj.
a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa)
zamówienia (umowy), których zakres przedmiotowy każdego obejmował budowę budynku użyteczności

publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 30 000 m2.
Uwaga: Przez wykonanie zamówienia rozumie się proces zakończony uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Uwaga 2:
Dotyczy wszystkich warunków udziału: Powierzchnię użytkową należy rozumieć oraz obliczać ją wg Polskiej
Normy, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.4.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935)
tj. Polskiej Normy nr PN-ISO 9836: 1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 11/12/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 31/12/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


