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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41595-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Rybnik: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2019/S 019-041595

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 001-000651)

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

Miasto Rybnik
276255430
ul. Bolesława Chrobrego 2
Rybnik
44-200
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Kobeszko
Tel.:  +48 324392000
E-mail: rybnik@um.rybnik.pl 
Faks:  +48 324224124
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rybnik.eu

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w
Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”
Numer referencyjny: ZP.271.176.2018

II.1.2) Główny kod CPV
71000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, modernizacji
(przebudowy) w technologii modułowej 9 budynków wielorodzinnych (tzw. familoków) wolnostojących
zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej w Rybniku (tj. budynków zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej nr 17,
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17a, 19, 19a, 21, 21a, 23, 23a, 27). Projekt musi uwzględniać modernizację (przebudowę) obiektu na podstawie
dostępnych na rynku technologii modułowych z konstrukcją stalową, tj. szerokość modułu w przedziale 3,5
m – 4 m z jednoczesnym zachowaniem obowiązujących przepisów techniczno-budowalnych. Podstawowym
założeniem realizacji projektu pn. Modernizacja (przebudowa) budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku
jest poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków przy jednoczesnym osiągnięciu założonych
celów technicznych i ekonomicznych, uwzględniając walory historyczne i architektoniczne ze szczególnym
uwzględnieniem zabytkowego charakteru obiektów.

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

24/01/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 001-000651

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem
oświadczeń dotyczących Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega.
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, które powinny być
złożone w oryginale.
Powinno być:
1. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za
zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli
skieruje do realizacji zamówienia projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, który posiada doświadczenie w wykonaniu samodzielnie lub jako członek zespołu
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 projektu konstrukcji
budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji budynku wielorodzinnego co najmniej dwukondygnacyjnego, z
wykorzystaniem technologii budownictwa modułowego.
Powinno być:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli
skieruje do realizacji zamówienia projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, który posiada doświadczenie w wykonaniu samodzielnie lub jako członek zespołu
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 projektu konstrukcji
budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji budynku co najmniej dwukondygnacyjnego, z wykorzystaniem
technologii budownictwa modułowego, wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Jeżeli w ramach wykazywanego doświadczenia Wykonawca wykaże
wykonanie projektu jednego z budynków, o których mowa powyżej, w którym zlokalizowane są również lokale
użytkowe, to Zamawiający uzna to doświadczenie pod warunkiem, że powierzchnia mieszkań w tym budynku
przekraczać będzie 50 % jego powierzchni wewnętrznej (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie).
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy
Prawo budowlane.
Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie
ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o Art. 104
ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 04/02/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 11/02/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/02/2019
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


