
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Doprojektowanie oraz przebudowa fragmentu satelity północnego – poziom trzeci (L3) Stadionu

Wrocław

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Stadion Wrocław Sp. z o.o.

1.2.) Oddział zamawiającego: Stadion Wrocław

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020648932

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Śląska 1

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 54-118

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: anita.fornalczyk-rozanska@stadionwroclaw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.stadionwroclaw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie Stadionem

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007934/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-16 16:26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00005124/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
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Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:1) w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w obiekcie
kubaturowym kategorii IX , XII lub XVI prawa budowlanego (t.j. Dz.U. 2018, poz.1202 z
póżn.zm.) co najmniej jedną (tj. realizowaną w ramach jednej inwestycji) robotę budowlaną
wielobranżową polegającą na budowie lub przebudowie powierzchni użytkowej nie mniejszej niż
1 200 m2 oraz 2) dysponuje minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, przynależącą do właściwej izby
architektów, która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofertwykonała projekt
budowy lub przebudowy co najmniej jednego obiektu budowlanego kategorii IX, XII lub XVI
prawa budowlanego o powierzchni co najmniej 1 200 m2 oraz3) dysponuje Kierownikiem
Budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez
ograniczeń w zakresie kierowania robotami oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu
Zawodowego oraz4) dysponuje Kierownikiem Robót w branży instalacyjnej, posiadającym
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w zakresie kierowania
robotami, oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowegooraz5) dysponuje
Kierownikiem Robót w branży elektrycznej i elektroenergetycznej, posiadającym uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami, oraz przynależącym do
właściwej Izby Samorządu Zawodowegooraz6) dysponuje Kierownikiem Robót w branży
telekomunikacyjnej, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej
bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami, oraz przynależącym do właściwej Izby
Samorządu Zawodowego. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień
budowlanych (w tym przynależności do określonego samorządu zawodowego) na podstawie
aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),rozumie przez to również odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63,
poz. 394). Przez przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, Zamawiający
rozumie, że osoba jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
późn. zm.) zwanej dalej „Prawem budowlanym” oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 83
poz. 578 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów”.

Po zmianie: 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:1) w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w obiekcie
kubaturowym kategorii IX , XII lub XVI prawa budowlanego (t.j. Dz.U. 2018, poz.1202 z
póżn.zm.) co najmniej jedną (tj. realizowaną w ramach jednej inwestycji) robotę budowlaną
wielobranżową polegającą na budowie lub przebudowie powierzchni użytkowej nie mniejszej niż
1 200 m2 Zgodnie z treścią § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z
2020r. poz. 2415), okres 5 lat, o którym mowa w niniejszym pkt 1) liczy się wstecz od dnia, w
którym upływa termin składania ofert.oraz 2) dysponuje minimum jedną osobą z uprawnieniami
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budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, przynależącą
do właściwej izby architektów, która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofertwykonała projekt budowy lub przebudowy co najmniej jednego obiektu budowlanego
kategorii IX, XII lub XVI prawa budowlanego o powierzchni co najmniej 1 200 m2 oraz3)
dysponuje Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami oraz przynależącym
do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz4) dysponuje Kierownikiem Robót w branży
instalacyjnej, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń w zakresie kierowania robotami, oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu
Zawodowegooraz5) dysponuje Kierownikiem Robót w branży elektrycznej i
elektroenergetycznej, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w
zakresie kierowania robotami, oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu
Zawodowegooraz6) dysponuje Kierownikiem Robót w branży telekomunikacyjnej, posiadającym
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie
kierowania robotami, oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. UWAGA:
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych (w tym przynależności do
określonego samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn.
zm.),rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w
ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Przez przynależność do
właściwej izby samorządu zawodowego, Zamawiający rozumie, że osoba jest członkiem
właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zwanej dalej „Prawem
budowlanym” oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) zwanej dalej
„ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów”.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-02-18 11:00

Po zmianie: 
2021-02-25 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-02-18 11:15

Po zmianie: 
2021-02-25 11:15
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-03-19

Po zmianie: 
2021-03-26
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