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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381978-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 144-381978

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 132-349654)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8992514780
Adres pocztowy: al. Kasztanowa 3a–5
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-125
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Duszyńska
E-mail: paulina.duszynska@dawg.pl 
Tel.:  +48 717366301
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dawg.pl
Adres profilu nabywcy: www.dawg.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa inkubatora przedsiębiorczości we Wrocławiu; dz.nr. 68/2, 68/1 AM-2
Numer referencyjny: PZP/4/2021

II.1.2) Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego 
budynku (centrum biurowo-konferencyjne) o łącznik oraz budowa nowego budynku biurowo-usługowego 

(usługi gastronomii i handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 400 m2) z garażem podziemnym 
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wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym elementami zagospodarowania terenu oraz 
instalacjami zewnętrznymi: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjnymi 
i elektroenergetycznymi z oświetleniem terenu; z wyłączeniem przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, cieplnego, telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego, oraz z wyłączeniem zjazdu pożarowego.
Charakterystyczne parametry projektowanej zabudowy:

— powierzchnia zabudowy ok. 1 123,45 m2,

— powierzchnia całkowita ok. 6 948,81 m2,

— powierzchnia wewnętrzna kondygnacji podziemnej ok. 1 974,73 m2,

— powierzchnia wewnętrzna kondygnacji nadziemnych ok. 5 204,41 m2,
— powierzchnia użytkowa (biura …

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/07/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 132-349654

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
Zamiast:
a) Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 25 000 000,00 PLN;
b) warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż kwoty
15 000 000,00 PLN;
c) warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że osiągnął 
roczny przychód ze sprzedaży w każdym roku w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – za pełne lata obrotowe, w wysokości nie mniejszej niż 50 000 000,00 PLN.
Powinno być:
a) Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 15 000 000,00 PLN;
b) warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż kwoty 15 000 000,00 PLN;
c) warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że osiągnął 
roczny przychód ze sprzedaży łącznie w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – za pełne lata obrotowe, w wysokości nie mniejszej niż 70 000 000,00 PLN.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
a) warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
W okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): wykonał należycie 1 zadanie inwestycyjne polegające 
na budowie budynku użyteczności publicznej na kwotę co najmniej 40 000 000,00 PLN brutto oraz o 
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powierzchni całkowitej co najmniej 6 000 m2 wraz z wykonaniem co najmniej jednej kondygnacji podziemnej, 
oraz przedstawi dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty;
b) warunek ten w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie spełniony, 
jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje do 
wykonania całego zamówienia w szczególności:
• przedstawiciel wykonawcy – osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika kontraktu / 
kierownika projektu / przedstawiciela Wykonawcy,
— doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
W pełnieniu funkcji kierownika kontraktu/ kierownika projektu/ przedstawiciela Wykonawcy polegającej na 
zarządzaniu budową w zakresie organizacyjnym, administracyjnym, finansowym i prawnym, co najmniej 1 
inwestycji budowlanej polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co 
najmniej 6 000 m2 wraz z wykonaniem co najmniej jednej kondygnacji podziemnej;
• kierownik budowy:
— z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne,
— doświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy zakończonej 
budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 6 000 m2 wraz z wykonaniem 
co najmniej jednej kondygnacji podziemnej z izolacją i zabezpieczeniem wykopu.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody potwierdzające doświadczenie kierownika budowy.
Doświadczenie kierownika budowy jest jednym z kryteriów oceny ofert.
• kierownik robót branży sanitarnej
— z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne,
— z doświadczeniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy zakończonej 
budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 6 000 m2 wraz z wykonaniem 
instalacji C.O. oraz pomieszczeniem przystosowanym do zasilania ciepłem miejskim;
• kierownik robót elektrycznych
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne,
— z doświadczeniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy zakończonej 
budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 6 000 m2 wraz z wykonaniem 
instalacji KD oraz BMS.
Powinno być:
a) Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie): wykonał należycie 1 zadanie inwestycyjne polegające na budowie budynku 
użyteczności publicznej na kwotę co najmniej 40 000 000,00 PLN brutto oraz o powierzchni całkowitej co 
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najmniej 6 000 m2 wraz z wykonaniem co najmniej jednej kondygnacji podziemnej, oraz przedstawi dowody 
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty;
b) warunek ten w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie spełniony, 
jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje do 
wykonania całego zamówienia w szczególności:
• przedstawiciel wykonawcy – osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika kontraktu / 
kierownika projektu / przedstawiciela Wykonawcy,
— doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w pełnieniu funkcji 
kierownika kontraktu / kierownika projektu / przedstawiciela Wykonawcy polegającej na zarządzaniu budową 
w zakresie organizacyjnym, administracyjnym, finansowym i prawnym, co najmniej 1 inwestycji budowlanej 

polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 6 000 m2 wraz z 
wykonaniem co najmniej jednej kondygnacji podziemnej;
• kierownik budowy:
— z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne,
— doświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy zakończonej 

budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 6 000 m2 wraz z wykonaniem co 
najmniej jednej kondygnacji podziemnej z izolacją i zabezpieczeniem wykopu.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody potwierdzające doświadczenie kierownika budowy. 
Doświadczenie kierownika budowy jest jednym z kryteriów oceny ofert.
• kierownik robót branży sanitarnej
— z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub 
uprawnienia równoważne,
— z doświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy zakończonej 

budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 6 000 m2 wraz z wykonaniem 
instalacji C.O. oraz pomieszczeniem przystosowanym do zasilania ciepłem miejskim;
• kierownik robót elektrycznych
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne,
— z doświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy zakończonej 

budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 6 000 m2 wraz z wykonaniem 
instalacji KD oraz BMS
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 19/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 12:00
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Powinno być:
Data: 19/08/2021
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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