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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59515-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2018/S 027-059515
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 019-039901)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
Katowice
40-098
Polska
Osoba do kontaktów: 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9, SARP oddział Katowice
E-mail: sarpkonkurs-stadion@wp.pl
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sarp.katowice.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w
Katowicach w ramach zadania pn.: „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach”
Numer referencyjny: BZP.271.7.1.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
71000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Zespół założenia przestrzennego - w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu – obejmować będzie:
— projekt stadionu miejskiego,
— projekt hali sportowej,
— projekt zagospodarowania terenu założenia funkcjonalno-przestrzennego, z uwzględnieniem istniejących
uwarunkowań przestrzennych, przyrodniczych i infrastrukturalnych otoczenia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2018
08/02/2018
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Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 019-039901

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.10
Zamiast:
Powinno być:
1. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy dopuszczeni do udziału w Konkursie i zaproszeni
przez Zam. do złożenia prac konkursowych.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fiz., osoby prawne oraz jedn. organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, a także wyżej wym. podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone
w Regulaminie, zwane dalej Uczestnikiem Konkursu (samodzielnie biorącym udział w Konkursie) lub
Uczestnikami Konkursu (wspólnie biorącymi udział w Konkursie), które złożą w odpowiednim terminie Wniosek
o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz wymagane Regulaminem Konkursu Załączniki. Uczestnik
Konkursu lub Uczestnicy biorący wspólnie udział w Konkursie mogą ustanowić pełnomocnika uprawnionego
do złożenia Wniosku, pracy konkursowej oraz podpisania wszystkich niezbędnych dok. wymaganych reg.
Konkursu lub muszą podejmować wszelkie działania wspólnie.
3. Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden Wniosek o dop. do udziału w Konkursie. Uczest. Konkursu, który
złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony.
4. Uczest. Konkursu mogą być wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki: a) spełniają warunki w
udziału w postępowaniu i wykażą ich spełnienie wg wymagań Zamawiającego, zgodnie z opisem sposobu
dok. oceny speł. tych warunków: - posiadanie uprawnień, posiadanie wiedzy i doświadczenia, dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji
ekonomicznej i finansowej - na podstawie załączonego Oświadczenia w formie (JEDZ) sporządzonego zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej art. 59 ust. 2 dyr. 2014/24/UE (Załącznik nr 3); - w przypadku osoby fizycznej - posiadanie uprawnienia do
proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej i bycie członkiem Izby Arch. RP oraz posługiwanie się osobami
posiadającymi upraw. do proj. bez ograniczeń w spec.konstrukcyjnej i drogowej i będącymi członkami Polskiej
Izby Inż. Budow. - w przypadku osoby prawnej lub jedn. org. nie posiadającej osobowości prawnej dysp.
dla oprac. pracy konkursowej: co najmniej jedną osobą posiadającą upraw. do proj. bez ograniczeń w spec.
arch. i będącą członkiem Izby Arch. RP oraz osobami posiadającymi uprawnienia do proj. bez ograniczeń w
spec. konstrukcyjnej oraz drogowej będącymi członkami Polskiej Izby Inż. Bud. RP, - wykonanie co najmniej
jednej wielobranżowej dok. projektowej budowlano – wyk. obiektu sportowego o pojemności min. 3 000
widzów zgodnie z wypełnionym Zał.nr 5. - nie podleganie wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 punkt 12-23
Pzp. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach art. 12a ustawy z
dnia 7.7.1994 r. Prawo Bud. oraz ustawy z dnia 18.3.2008 r o zasad. uzn. kwal. zaw. nab. w państ. czł. UE
(DZ.U.2016 nr 65);
b) w przypadku gdy Uczestnicy wspólnie biorą udział w Konkursie wymagania, o których mowa w pkt 8.4. a)
będą spełnione, gdy spełni je przynajmniej jeden z tych Uczestników albo wszyscy Uczestnicy łącznie;
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk, oświadczenie pkt 8.4. a) tired pierwszy
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zam.;
d) W przyp. gdy Wyk. nabył doświadczenie jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że wyk. tę część zam.,
która odpowiada zakresowi, określonemu w Regul. na potw. speł. warunku udziału w postęp;
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e) Uczestnik który zamierza powierzyć wyk. części zam. podwyk. w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykl. składa ośw. (pkt 8.4. a) dotyczące tych podwyk. (podpisane przez uprawnionych przedstawicieli);
f) Zam. dokona oceny spełnienia warunku udziału w postęp.w oparciu o złożony wraz z Wnioskiem Zał. nr 3
JEDZ i Zał.nr 5 – Wykaz doświadczenia zawodowego.Brak oświad. lub jego nieuzupełnienie, we wskazanym
przez Zam. terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stanowić będzie podstawę do niedopuszczenia do
udziału w Konkursie.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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