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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasto Szczecin
Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Majkowska
Tel.: +48 513089216
E-mail: natalia.majkowska@ims.szczecin.pl
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stadion.szczecin.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Zbożowa 4
Szczecin
70-653
Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Majkowska
Tel.: +48 513089216
E-mail: natalia.majkowska@ims.szczecin.pl
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stadion.szczecin.pl

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

Nazwa:
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im.
Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej.
Numer referencyjny: IMS/1/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:

2/3

Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową
Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0027udh
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-096189
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 125-283935
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/06/2018

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.1.2
Zamiast:
A3) wskaźnik rentowności sprzedaży netto (return of sale, ROS), obliczony zgodnie z wzorem: ROS = (zysk
netto ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży)*100% wyniósł na koniec ostatniego roku obrotowego, a jeżeli
okres prowadzenia działalności nie obejmuje pełnego roku obrotowego - w okresie prowadzonej działalności, co
najmniej 2,5%
Powinno być:
A3) wskaźnik rentowności sprzedaży netto (return of sale, ROS), obliczony zgodnie z wzorem: ROS = (zysk
netto ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży)*100% wyniósł na koniec ostatniego roku obrotowego, a jeżeli
okres prowadzenia działalności nie obejmuje pełnego roku obrotowego - w okresie prowadzonej działalności, co
najmniej 2,0%
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
A3) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające
na budowie lub przebudowie sieci ciepłowniczej lub przyłącza preizolowanego ciepłowniczego w terenie
zurbanizowanym o średnicy nominalnej co najmniej 80 mm i łącznej długości co najmniej 50 mb oraz
A4) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na
zaprojektowaniu preizolowanej sieci albo przyłącza preizolowanego ciepłowniczego w terenie zurbanizowanym,
o średnicy nominalnej co najmniej 80 mm i łącznej długości co najmniej 50 mb
Powinno być:
A3) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą
na budowie lub przebudowie sieci ciepłowniczej lub przyłącza preizolowanego ciepłowniczego w terenie
zurbanizowanym o średnicy nominalnej co najmniej 80 mm i łącznej długości co najmniej 50 mb oraz
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A4) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu
preizolowanej sieci albo przyłącza preizolowanego ciepłowniczego w terenie zurbanizowanym, o średnicy
nominalnej co najmniej 80 mm i łącznej długości co najmniej 50 mb.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 09/08/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/08/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 06/11/2018
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 17/11/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/08/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce: Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Twardowskiego 8, 71-100 Szczecin (I piętro Sala Konferencyjna)
Powinno być:
Data: 20/08/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce: Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Twardowskiego 8, 71-100 Szczecin (I piętro Sala Konferencyjna)
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

