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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu 39-300 Mielec ul.Solskiego 1
ul.Solskiego 1
Mielec
39-300
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Jędrychowski
Tel.:  +48 177745763
E-mail: nowahala@mosir.mielec.pl 
Faks:  +48 177784765
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mosir.mielec.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu
Numer referencyjny: 4/ZP/2017

II.1.2) Główny kod CPV
45212200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu.
Zamawiający informuje, że w dalszej części SIWZ na potrzeby zachowania warunków zawartych w art. 41
ustawy Pzp oraz ze względu na ograniczoną liczbę znaków posługuje się skrótami wyrazów (np. RB - roboty
budowlane, kier. bud. - kierownik budowy, zam. publ. - zamówienie publiczne, Wyk.- wykonawca, Dok. -
dokument/(-)y, Ośw. - Oświadczenie/(-a), Vat - podatek od towarów i usług, Pzp - ustawa Prawo zamówień
publicznych, itp.) lub w sytuacji całkowitego braku możliwości zamieszczenia niezbędnych informacji wyjątkowo
odsyła do odpowiednich postanowień SIWZ.

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

15/09/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-126835

mailto:nowahala@mosir.mielec.pl
http://mosir.mielec.pl
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/09/2017

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
Część nr: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
I. Zdolność techniczna: aa) Wyk. musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 RB spełniającej następujące warunki: 1) dotyczy wykonania RB
polegających na budowie basenu lub aquaparku, 2) o sumarycznej powierzchnia lustra wody co najmniej 800
m2, 3)o wartości co najmniej 50 mln zł (bez podatku Vat) bb) Wyk. musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem,
w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 RB spełniającej następujące warunki:
1) dotyczy wykonania RB polegających na budowie hali sportowej, 2) kubatura zrealizowanego budynku
wynosi, co najmniej 50 000 m³, (tylko warunku hali), 3) o wartości robót co najmniej 50 mln zł (bez podatku Vat)
II.Zdolność zawodowa: Wyk. musi wskazać że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie
zostaną im powierzone tj. 1) Kier. budowy spełniający następ. war.: a) posiada uprawnienia do kierowania
RB bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; b)doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno
- budowlanej lub kierownika budowy w przedmiotowej branży nad realizacją RB na jednej inwestycji (przez
okres co najmniej minimum 12 miesięcy) polegającej na budowie hali sportowej lub aquaparku o wartości robót
budowlanych co najmniej 50 mln zł (bez podatku Vat ); 2) Kier. robót w specjalności sanitarnej spełniający
następ. war.: a) posiada uprawnienia do kierowania RB bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu
ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b) doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru
branży sanitarnej lub kierownika budowy w przedmiotowej branży nad realizacją RB na jednej inwestycji
(przez okres co najmniej minimum 12 miesięcy) polegającej na budowie basenu lub aquaparku o sumarycznej
powierzchnia lustra wody co najmniej 800 m2 i wartości robót budowlanych co najmniej 50 mln zł (bez podatku
Vat); 3) Kier. robót w specjalności Automatyki (AKPIA ) spełniający następ. war.: a) posiada wykształcenie
wyższe techniczne; b)doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru w zakresie automatyki AKPIA
lub kierownika budowy w przedmiotowej branży nad realizacją RB na jednej inwestycji (przez okres co najmniej
minimum 12 miesięcy) polegającej na budowie basenu lub aquaparku o sumarycznej powierzchnia lustra wody
co najmniej 800 m2 i wartości robót budowlanych co najmniej 50 mln zł (bez podatku Vat); 4) Kier. robót w
specjalności elektrycznej spełniający następ. war.: a) posiada uprawnienia do kierowania RB bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w
rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b)doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora
nadzoru w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerget. lub
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kierownika budowy w przedmiotowej branży nad realizacją RB na jednej inwestycji (przez okres co najmniej
minimum 12 miesięcy) polegającej na budowie basenu lub aquaparku o sumarycznej powierzchnia lustra wody
co najmniej 800 m2 i wartości RB co najmniej 50 mln zł (bez podatku Vat)
Powinno być:
I. Zdolność techniczna: aa) Wyk. musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 RB spełniającej następujące warunki: 1) dotyczy wykonania RB
polegających na budowie basenu lub aquaparku, 2) o sumarycznej powierzchnia lustra wody co najmniej 800
m2, 3) o wartości co najmniej 30 mln zł (bez podatku Vat) bb) Wyk. musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem,
w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 RB spełniającej następujące warunki:
1) dotyczy wykonania RB polegających na budowie hali sportowej, 2) kubatura zrealizowanego budynku
wynosi, co najmniej 50 000 m³, (tylko warunku hali), 3) o wartości robót co najmniej 50 mln zł (bez podatku Vat)
II.Zdolność zawodowa: Wyk. musi wskazać że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie
zostaną im powierzone tj. 1) Kier. budowy spełniający następ. war.: a) posiada uprawnienia do kierowania
RB bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; b)doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno
- budowlanej lub kierownika budowy w przedmiotowej branży nad realizacją RB na jednej inwestycji (przez
okres co najmniej minimum 12 miesięcy) polegającej na budowie hali sportowej lub aquaparku o wartości robót
budowlanych co najmniej 50 mln zł (bez podatku Vat ); 2) Kier. robót w specjalności sanitarnej spełniający
następ. war.: a) posiada uprawnienia do kierowania RB bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu
ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b) doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru
branży sanitarnej lub kierownika budowy w przedmiotowej branży nad realizacją RB na jednej inwestycji
(przez okres co najmniej minimum 12 miesięcy) polegającej na budowie basenu lub aquaparku o sumarycznej
powierzchnia lustra wody co najmniej 800 m2 i wartości robót budowlanych co najmniej 30 mln zł (bez podatku
Vat); 3) Kier. robót w specjalności Automatyki (AKPIA ) spełniający następ. war.: a) posiada wykształcenie
wyższe techniczne; b)doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru w zakresie automatyki AKPIA
lub kierownika budowy w przedmiotowej branży nad realizacją RB na jednej inwestycji (przez okres co najmniej
minimum 12 miesięcy) polegającej na budowie basenu lub aquaparku o sumarycznej powierzchnia lustra wody
co najmniej 800 m2 i wartości robót budowlanych co najmniej 30 mln zł (bez podatku Vat); 4) Kier. robót w
specjalności elektrycznej spełniający następ. war.: a) posiada uprawnienia do kierowania RB bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w
rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b)doświadczenie w sprawowaniu funkcji inspektora
nadzoru w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerget. lub
kierownika budowy w przedmiotowej branży nad realizacją RB na jednej inwestycji (przez okres co najmniej
minimum 12 miesięcy) polegającej na budowie basenu lub aquaparku o sumarycznej powierzchnia lustra wody
co najmniej 800 m2 i wartości RB co najmniej 30 mln zł (bez podatku Vat)

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


