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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160143-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Zabrze: Roboty budowlane związane ze stadionami
2023/S 055-160143

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 045-129818)

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

Oficjalna nazwa: Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Roosevelta 81
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@arena-zabrze.pl 
Tel.:  +48 324386300
Adresy internetowe:
Główny adres: www.arena-zabrze.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dokończenie budowy Stadionu im. E.Pohla w Zabrzu
Numer referencyjny: SZ/ZP/2/2023

II.1.2) Główny kod CPV
45212224 Roboty budowlane związane ze stadionami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Roboty budowlane związane z dokończeniem budowy Stadionu im. E. Pohla w Zabrzu.

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

13/03/2023

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 045-129818

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
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VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Powinno być:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają 
warunek udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 15 000 000,00 zł
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Powinno być:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał w ramach odrębnych 
umów, co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie obiektu kubaturowego o kubaturze min. 
35 000 m3, każda na kwotę co najmniej 30 000 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie będzie dysponował:
1. jedną (1) osobą – Przedstawicielem Wykonawcy (Dyrektor/Kierownik Kontraktu Wykonawcy), spełniającym 
następujące minimalne wymagania - posiada doświadczenie zawodowe jako Dyrektor/Kierownik kontraktu 
na co najmniej jednej zakończonej budowie jednego obiektu kubaturowego o wartości robót budowlanych 
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min. 30 000 000 zł brutto. Wskazana osoba powinna wykonywać czynności Dyrektora/Kierownika Kontraktu 
Wykonawcy przez cały czas trwania wskazanej realizacji.
2. jedną (1) osobą - Kierownikiem budowy, spełniającym łącznie następujące minimalne wymagania:
2.1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń,
2.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o 
przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
2.3. posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe obejmujące pełnienie funkcji kierownika budowy,
2.4. posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie co najmniej jednego 
zakończonego obiektu kubaturowego o wartości robót budowlanych min. 30 000 000 zł brutto.
3. jedną (1) osobą – Kierownikiem robót elektrycznych, spełniającym łącznie następujące minimalne 
wymagania:
3.1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o 
przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),
4. jedną (1) osobą – Kierownikiem robót sanitarnych, spełniającym łącznie następujące minimalne wymagania:
4.1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych,
4.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o 
przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/04/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/04/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 03/07/2023
Powinno być:
Data: 09/07/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/04/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 11/04/2023
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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