ESENDER_LOGIN:
CUSTOMER_LOGIN:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:

ENOTICES
witrylaka
2021-015459
11.0.3
ENOTICES

COUNTRY:
PHONE:
E_MAIL:

EU
/
a.witrylak@um.zielona-gora.pl

LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:

PL
ORIG
F14
R2.0.9.S03
/

1/4

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Góra
Krajowy numer identyfikacyjny: 970770178
Adres pocztowy: ul. Podgórna 22
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-424
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Tel.: +48 684564419
Faks: +48 684564455
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zielona-gora.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze
Numer referencyjny: DO-ZP.271.114.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę parkingu otwartego 3 – kondygnacyjnego o konstrukcji żelbetowej, z
zewnątrz bryła wykończona wielopłaszczyznowymi elementami z blachy aluminiowej ażurowej. Obiekt składa
się z dwóch prostokątnych brył o różnicy poziomów z funkcją rekreacji na dachu, wraz z układem komunikacji
wewnętrznej, miejscami parkingowymi, chodnikami i murami oporowymi, instalacjami wewnętrznymi: wod-kan,
kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, instalacjami po terenie: kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem
rozsączającym instalacją elektroenergetyczną i oświetlenia zewnętrznego, telekomunikacją, przebudową sieci
elektrycznej SN oraz usunięciem instalacji: kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia oraz budową drogi
publicznej na działkach nr 129/8, 129/9, 129/10,129/11, 129/12, 129/13, 129/14, 132/12, 132/17, 114, 115/2,
przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: witrylaka
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-176021
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-634540
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2020
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
Zamiast:
Zgodnie z pkt 5.1.1-5.1.2 SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki
zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:
1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali:
a) minimum 2 zadania o min. wartości 10.000.000,00 zł brutto każda w zakresie budowy, przebudowy,
rozbudowy obiektu kubaturowego o konstrukcji żelbetowej wraz z instalacjami, oraz
b) minimum 2 zadania o min. wartości 300.000,00 brutto każde w zakresie wykonania dla obiektu systemu
monitoringu wizyjnego CCTV wraz z rejestratorami sieciowymi (serwerami) obejmującego co najmniej 50 kamer,
- potwierdzonych dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności z
informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone.
5.1.2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez
Wykonawcę osoby:
5.1.2.1) posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w
specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia - kierownik budowy (1 osoba), która posiada co najmniej 5-cio letnią praktykę zawodową
(doświadczenie) w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w tym
pełnienie funkcji kierownika budowy przez okres nie krótszy 6 miesięcy nad budową o minimalnej wartości
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10.000.000,00 brutto w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy obiektu kubaturowego o konstrukcji
żelbetowej wraz z instalacjami, oraz
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba), oraz
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (1 osoba), oraz
d) inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia (1 osoba), oraz
5.1.2.2) posiadające wykształcenie wyższe ogrodnicze lub architektury krajobrazu potwierdzone dyplomem
ukończenia uczelni, z min. 2-letnią praktyką zawodową w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia (1 osoba).
Z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarto w
dokumentacji postępowania (SIWZ).
Powinno być:
Zgodnie z pkt 5.1.1-5.1.2 SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki
zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:
1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali:
a) minimum 2 zadania o min. wartości 10.000.000,00 zł brutto każda w zakresie budowy, przebudowy,
rozbudowy obiektu kubaturowego o konstrukcji żelbetowej wraz z instalacjami, oraz
b) minimum 2 zadania o min. wartości 300.000,00 brutto każde w zakresie wykonania dla obiektu:
systemu monitoringu wizyjnego CCTV wraz z rejestratorami sieciowymi (serwerami) obejmującego co najmniej
50 kamer lub
systemu monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem infrastruktury tj. rejestratorów sieciowych (serwerów),
kamer wizyjnych, sieci strukturalnej, systemu VMS (model klient-serwer), stacji oglądowej i systemu zasilania
bezprzerwowego,
- potwierdzonych dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności z
informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone.
2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez
Wykonawcę osoby:
1) posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w
specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia - kierownik budowy (1 osoba), która posiada co najmniej 5-cio letnią praktykę zawodową
(doświadczenie) w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w tym
pełnienie funkcji kierownika budowy przez okres nie krótszy 6 miesięcy nad budową o minimalnej wartości
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10.000.000,00 brutto w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu kubaturowego o konstrukcji
żelbetowej wraz z instalacjami, oraz
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba), oraz
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (1 osoba), oraz
d) inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia (1 osoba), oraz
2) posiadające wykształcenie wyższe ogrodnicze lub architektury krajobrazu potwierdzone dyplomem
ukończenia uczelni, z min. 2-letnią praktyką zawodową w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia (1 osoba).
Z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarto w
dokumentacji postępowania (SIWZ).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/03/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 01/03/2021
Czas lokalny: 14:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

