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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kubiczek
E-mail: zamowienia@lublin.eu 
Tel.:  +48 814663013
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lublin.eu

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz budowa obiektu 
biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.106.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowienia@lublin.eu
https://lublin.eu
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1. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej oraz budowa obiektu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie:
1.1. Etap I:
1.1.1. Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej na budowę obiektu 
biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie obejmującego działki: nr 
25/1 oraz 26/1 ark. 2 obr. 41, obejmującej:
a) pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,
b) wykonanie niezbędnej inwentaryzacji budowlanej, architektonicznej i dendrologicznej dla celów 
wyburzeniowych i projektowych,
c) wykonanie projektów rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 
wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych,
d) wykonanie wstępnego projektu budowlanego,
Cd. w pkt II.2.4.

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

05/03/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: umlublin
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-144920
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 214-523303
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/10/2020

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.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 
potwierdzający wykonanie
a) wykonanie minimum 2 wielobranżowych dokumentacji projektowo - kosztorysowych (projekty budowlane i 
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy) 
na budowę kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 
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50 000,00 m3 każdy obiekt w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
b) wykonanie minimum 2 robót budowlanych w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku 
użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m3 każdy obiekt i o wartości robót co najmniej 50 
000 000,00 PLN brutto każda robota (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN
równowartość co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty.
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający 
dysponowanie:
a) dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności:
— architektonicznej (min. 1 osoba)-przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i 
nadzorze nad realizacją robót w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności 
publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m3,
— konstrukcyjno - budowlanej (min.1 osoba)-przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w 
projektowaniu i nadzorze nad realizacją robót w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku 
użyteczności, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m3,
—drogowej (min. 1 osoba),
—instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
- telekomunikacyjnych (min. 1 osoba),
- cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (min. 1 osoba) - przy czym 
osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją robót w zakresie budowy 
kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m3,
- elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w 
projektowaniu i nadzorze nad realizacją robót w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku 
użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m3,
b) dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności:
—konstrukcyjno-budowlanej (minimum 1 osoba), przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 5-letnie 
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy,
—instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
- telekomunikacyjnych (min.1 osoba)
Cd.w pkt II.
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
1.Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 



4 / 5

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane potwierdzający wykonanie minimum 2 
wielobranżowych dokumentacji projektowo - kosztorysowych (projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiary robot i kosztorysy) na budowę kubaturowego 
obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m3 każdy obiekt w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 
potwierdzający wykonanie minimum 2 robót budowlanych w zakresie budowy kubaturowego obiektu 
budowlanego: budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m3 każdy obiekt i o 
wartości robót co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto każda robota (dla robót budowlanych rozliczanych 
w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP 
na dzień zawarcia umów) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty.
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający 
dysponowanie:
a) dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności:
— architektonicznej (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i 
nadzorze nad realizacją robót w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności 
publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m3,
— konstrukcyjno - budowlanej (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w 
projektowaniu i nadzorze nad realizacją robót w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku 
użyteczności, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m3,
— drogowej (min. 1 osoba),
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
- telekomunikacyjnych (min. 1 osoba),
- cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (min. 1 osoba) - przy czym 
osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją robót w zakresie budowy 
kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m3,
cd w pkt VII.2)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu
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Zamiast:
Data: 04/12/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 17/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert Zamiast
Zamiast:
Data: 04/12/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 17/03/2021
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
cd z pkt VII.1.2)
- elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w 
projektowaniu i nadzorze nad realizacją robót w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku 
użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 50 000,00 m3,
b) dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności:
— konstrukcyjno-budowlanej (minimum 1 osoba), przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 5-letnie 
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
- telekomunikacyjnych (min. 1 osoba)
Cd. w pkt II.2.14).


