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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

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

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Opole, ul.Hallera 9a
Opole
45-867
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Maciaś, Marek Matoga
Tel.:  +48 774040640
E-mail: sekretariat@otbs.opole.pl 
Faks:  +48 774040659
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.otbs.opole.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami - Opole, ul. Prószkowska
Numer referencyjny: ZP- VI/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45211340

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego,
polegającego na wybudowaniu „Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami”.
Projektowany zespół budynków składa się z czterech budynków o trzech kondygnacjach nadziemnych
oraz jednej podziemnej. W części piwnic usytuowane są: garaże podziemne dla samochodów osobowych,
komórki lokatorskie, magazyny dla lokali usługowych i pomieszczenie techniczne. Głównymi elementami
konstrukcyjnymi budynków są ściany żelbetowe i murowane w piwnicy oraz ściany murowane kondygnacji
nadziemnych, na które opierają się stropy żelbetowe monolityczne. Biegi schodowe w budynkach są żelbetowe,
monolityczne. Posadowienie obiektów zaprojektowane jest jako bezpośrednie na gruncie rodzimym – budynek
A3 na tradycyjnych ławach fundamentowych oraz budynki A2, A4 i A5 na płycie fundamentowej .

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

27/06/2019
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nmaciast
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-085259
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 117-285829
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/06/2019

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: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone; [...]
Powinno być:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone; [...]
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, zakwaterowania zbiorowego lub obiektu użyteczności publicznej (lub zespołu ww. obiektów
zrealizowanych w 1 zadaniu) wraz z kompleksową infrastrukturą zewnętrzna i urządzeniem terenu, o kubaturze
nie mniejszej niż 30 000 m3 i wartości brutto nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów
złotych) każdy; przez „budowę” należy rozumieć wykonanie nowego obiektu budowlanego od podstaw tj.od
wytyczenia budynku do przekazania go inwestorowi w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie.
Powinno być:
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, zakwaterowania zbiorowego lub obiektu użyteczności publicznej (lub zespołu ww. obiektów
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zrealizowanych w 1 zadaniu) wraz z kompleksową infrastrukturą zewnętrzna i urządzeniem terenu, o kubaturze
nie mniejszej niż 30 000 m3 i wartości brutto nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów
złotych) każdy; przez „budowę” należy rozumieć wykonanie nowego obiektu budowlanego od podstaw tj.od
wytyczenia budynku do przekazania go inwestorowi w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


