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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 budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” - zadanie nr 1 i 2 wraz z
zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej
Numer referencyjny: ZP-VII/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45210000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiających przedsięwzięcia inwestycyjno-
budowlanego, polegającego na wybudowaniu dwóch nowych budynków użyteczności publicznej połączonych
łącznikiem w ramach Centrum Usług Publicznych Teren przeznaczony pod realizację przedmiotowej inwestycji
objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą nr XXIV/436/16
Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Śródmieście VIa” w Opolu. Zamówienie podzielone jest na dwa zadania ze względu na
realizację i finansowanie inwestycji przez dwóch Zamawiających

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

15/10/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:sekretariat@otbs.opole.pl
www.otbs.opole.pl
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nmaciast
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-120643
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 169-412152
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/08/2019

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.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12 – 23 i ust. 5 pkt 1-4, 8 Ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolności
technicznej lub zawodowej tj
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć
drogą elektroniczną oświadczenie własne w postaci wypełnionego standardowego formularza jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (JEDZ)
2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić odpowiednio następujące części JEDZ:
a) Część II: Informacje dotyczące wykonawcy – części A,B,C i D
b) Część III: Podstawy wykluczenia – części A,B,C,D;
c) Część IV: Kryteria kwalifikacji – punkty A.1), B.1a) lub B.3), B.5), B.6), C.1a), C.2) oraz C.10);
d) Cześć VI: Oświadczenia końcowe
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy
z Wykonawców.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
postaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postepowaniu przedkłada także JEDZ dotyczący tego podmiotu.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące
podwykonawców.
6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi JEDZ lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy
7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 3 Ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia
Załącznik nr 10. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym Wykonawcą nie prowadzi do
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zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów: Szczegółowy zakres dokumentów został podany w SIWZ
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12 – 23 i ust. 5 pkt 1-4, 8 Ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolności
technicznej lub zawodowej tj
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć
drogą elektroniczną oświadczenie własne w postaci wypełnionego standardowego formularza jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (JEDZ)
2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić odpowiednio następujące części JEDZ:
a) Część II: Informacje dotyczące wykonawcy – części A,B,C i D
b) Część III: Podstawy wykluczenia – części A,B,C,D;
c) Cześć VI: Oświadczenia końcowe
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy
z Wykonawców.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
postaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postepowaniu przedkłada także JEDZ dotyczący tego podmiotu.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące
podwykonawców.
6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi JEDZ lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy
7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 3 Ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia
Załącznik nr 10. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązanie z innym Wykonawcą nie prowadzi do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów: Szczegółowy zakres dokumentów został podany w SIWZ

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


