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Polska-Szczecin: Roboty budowlane
2019/S 080-191375
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 030-065975)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

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

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
ul. T. Wendy 10
Szczecin
71-655
Polska
Osoba do kontaktów: Sara Maćkowiak
Tel.: +48 511935934
E-mail: biuro@centrumnauki.eu
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrumnauki.eu

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
Numer referencyjny: 1/2019

II.1.2)

Główny kod CPV

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

45000000

Roboty budowlane

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja robót budowlanych Morskiego Centrum
Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha przy ulicy Wendy 6 w Szczecinie zgodnie z
dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i
Wymogami Prawa, w oparciu o dokumentację przekazaną przez Zamawiającego
zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, jak również udział w procesie
certyfikacji LEED. Z zamówienia wyłączone są:
1. Wykonanie ogrodzenia placu budowy – w kształcie istniejącym,
2. Realizacja przełożenia instalacji kanalizacji deszczowej od studni D1.1 do studni
D5,
3. Wyposażenia planetarium,
4. Wyposażenia części wystawowej,

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:191375-2019:TEXT:PL:HTML
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia

19/04/2019

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 030-065975

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i
finansowa
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia
warunek udziału w postępowaniu:
a) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze działalności
gospodarczej objętym zamówieniem, tj. w zakresie realizacji robót budowlanych, za
okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - za ten okres.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z
Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum
będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. oświadczenie
należy złożyć w oryginale.
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z
wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum
będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.
c) dokumentu/dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. W
przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców
składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą
odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże,
że:
a) jego średnioroczny obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym
zamówieniem, tj. w zakresie robót budowlanych, w okresie ostatnich trzech lat
obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wyniósł minimum 50 000 000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych),
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden
z wykonawców w całości.
Jeżeli wykonawca wspiera się w zakresie ww. warunku potencjałem podmiotu
trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy, to podmiot trzeci musi spełniać
ten warunek w całości.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 10
000 000 PLN (dziesięć milionów złotych).

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:191375-2019:TEXT:PL:HTML
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c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. w zakresie robót budowlanych
na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000 PLN (pięć milionów złotych).
Powinno być:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia
warunek udziału w postępowaniu:
a) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze działalności
gospodarczej objętym Zamówieniem, tj. w zakresie realizacji robót budowlanych, za
okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - za ten okres.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z
Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum
będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z
wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum
będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.
c) dokumentu/dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. W
przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców
składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą
odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże,
że:
a) jego średnioroczny obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym
zamówieniem, tj. w zakresie robót budowlanych, w okresie ostatnich trzech lat
obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wyniósł minimum 50 000 000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych),
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden
z wykonawców w całości.
Jeżeli wykonawca wspiera się w zakresie ww. warunku potencjałem podmiotu
trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy, to podmiot trzeci musi spełniać
ten warunek w całości.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 10
000 000 PLN (dziesięć milionów złotych).
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. w zakresie robót budowlanych
na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000 PLN (dziesięć milionów złotych).
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i
kwalifikacje zawodowe. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
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Uwaga: ze względu na ograniczenie ilości znaków w ogłoszeniu o zamówieniu pełna
treść warunku udziału w postępowaniu dostępna jest w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub
zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże,
że:
a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.:
Wykonał należycie w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej:
A1) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej o
powierzchni użytkowej minimum 1 800,00 m2 lub kubaturze min. 16 000 m3.
W przypadku budynków częściowo będącymi budynkami użyteczności publicznej,
Zamawiający weźmie pod uwagę przeważającą funkcję budynku.
A2) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie
obiektów kubaturowych o powierzchni użytkowej minimum 5 000,00 m2 lub
kubaturze minimum 16 000 m3.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (wyznaczonej
imiennie do realizacji Zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
B1) Kierownik kontraktu
— posiadający wykształcenie wyższe,
— posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w koordynacji i
zarządzaniu inwestycjami budowlanymi, w tym koordynacja i zarządzanie minimum
jedną budową budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej
1 800 m2
(stanowisko Kierownik Projektu, Dyrektor Kontraktu, Dyrektor Budowy - lub podobne)
B2) Kierownik budowy:
— posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz
— posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty
uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz
— który w ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję kierownika budowy
budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1 800 m2
B3) Kierownik robót branży sanitarnej:
— posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz
— posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty
uzyskania uprawnień)
B4) Kierownik robót branży elektrycznej
— posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz
— posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty
uzyskania uprawnień)
Powinno być:
Uwaga: ze względu na ograniczenie ilości znaków w ogłoszeniu o zamówieniu pełna
treść warunku udziału w postępowaniu dostępna jest w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub
zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże,
że:
a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.:
Wykonał należycie w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:191375-2019:TEXT:PL:HTML
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rozbudowie budynku lub zespołu budynków użyteczności publicznej o powierzchni
użytkowej minimum 3 000,00 m2 lub kubaturze 25 000,00 m3 o wartości robót nie
mniejszej niż 30 000 000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych) netto która wykonana
była jako certyfikowana zgodnie ze standardem systemu certyfikacji LEED lub
równoważnym, za który uznaje się np.: system certyfikacji BREEAM lub WELL Building
Standard lub podobnym, oparty na niżej opisanych zasadach.
W ocenie równoważności systemów certyfikacji innych niż LEED, zgodnie z którym
wykonywany jest zamawiany w niniejszym postępowaniu obiekt Zamawiający uzna za
równoważny taki system certyfikacji, który:
— polega na zatrudnieniu zewnętrznego: (np.:) asesora, audytora, osoby
certyfikującej standard wykonawczy zgodnie z przyjętym, dostępnym schematem
(opisem) certyfikacji,
— zakłada przeprowadzenie audytu po danym okresie użytkowana obiektu (np.: po
roku, dwóch latach lub trzech latach, itp.), po którym przyznawany jest ostateczny
certyfikat (bezterminowy, ewentualnie wymagający regularnego ponawiania dla jego
utrzymania),
— certyfikat jest rejestrowany w dostępnym dla osób trzecich (lub ogólnodostępnym)
rejestrze i udostępniany osobom trzecim.
W przypadku budynków częściowo będących budynkami użyteczności publicznej,
Zamawiający weźmie pod uwagę przeważającą funkcję budynku.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (wyznaczonej
imiennie do realizacji Zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
B1) Kierownik kontraktu
— posiadający wykształcenie wyższe,
— posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w koordynacji i
zarządzaniu inwestycjami budowlanymi, w tym koordynacja i zarządzanie minimum
jedną budową budynku lub zespołu budynków użyteczności publicznej o powierzchni
użytkowej co najmniej 3 000,00 m2 lub kubaturze 25 000,00 m3 na stanowisku
Kierownika Projektu, Dyrektora Kontraktu, Dyrektora Budowy, Przedstawiciela
Wykonawcy - lub podobnym.
B2) Kierownik budowy:
— posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz
— posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty
uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz
— który w ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję kierownika budowy
budynku lub zespołu budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co
najmniej 3 000,00 m2 lub kubaturze 25 000,00 m3.
3) Kierownik robót branży sanitarnej:
— posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz
— posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty
uzyskania uprawnień)
B4) Kierownik robót branży elektrycznej
— posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz— posiadający co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:191375-2019:TEXT:PL:HTML
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Data: 24/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 24/05/2019
Czas lokalny: 11:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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