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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376336-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Roboty budowlane w zakresie teatrów
2020/S 154-376336

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 134-328374)

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

Oficjalna nazwa: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 32
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-507
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
E-mail: przetargi@kancelariajiz.pl 
Tel.:  +48 606206214
Faks:  +48 413444765
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.teatrzeromskiego.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 
zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach
Numer referencyjny: DN 499/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45212322 Roboty budowlane w zakresie teatrów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach

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

06/08/2020
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 134-328374

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Plan organizacja terenu budowy i logistyka transportu / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej rękojmi i gwarancji na pozostałe roboty budowlane i 
urządzenia instalowane w obiekcje / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej gwarancji na urządzenia i sprzęt ruchomy / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji inwestycji / Waga: 3
Cena - Waga: 50
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej rękojmi i gwarancji na pozostałe roboty budowlane i 
urządzenia instalowane w obiekcje / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej gwarancji na urządzenia i sprzęt ruchomy / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji inwestycji / Waga: 4
Cena - Waga: 60
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) wykonane robót budowlane wskazane w JEDZ:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć 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, 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.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
— dwa zadania inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego każde 
o wartości powyżej 50 000 000,00 PLN brutto oraz
— jedno zadanie polegające na wykonaniu przebudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków lub 
znajdującego się na terenie ochrony konserwatorskiej, gdzie realizowane roboty były wykonywane pod 
nadzorem konserwatora zabytków o wartości prac powyżej 7 000 000,00 PLN brutto w ramach, której 
wykonano m.in. podbicie ścian podpiwniczenia, wzmocnienie i wymianę ścian, stropów i słupów, wymianę 
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istniejącego pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, wykonanie fasady budynku, izolacje akustyczne stropów 
międzykondygnacyjnych, zagospodarowanie terenu.
Jako wykonanie (zakończenie) inwestycji należy rozumieć, że dla obiektu uzyskano pozwolenie na 
użytkowanie.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone;
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy wskazać w JEDZ wskazać informacje o osobach skierowanych 
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje nw. osobami:
— kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającym minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy, 
w tym kierował jedną budową przez cały okres realizowanej inwestycji polegającą na przebudowie istniejącego 
budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości powyżej 20 000 000,00 PLN brutto, w ramach którego 
wykonano minimum podbicie ścian fundamentów, wzmocnienie istniejących ścian, słupów i stropów, wymianę 
pokrycia dachowego wraz z jego konstrukcją lub generalny remont pokrycia dachowego, zagospodarowanie 
terenu,
— kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń, posiada minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót elektrycznych.
Ciąg dalszy poniżej.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) wykonanych robót budowlanych wskazanych w JEDZ
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć 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, 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;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
— dwa zadania inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego każde 
o wartości powyżej 50 000 000,00 PLN brutto;
oraz
— jedno zadanie polegające na remoncie lub wykonaniu przebudowy budynku wpisanego do rejestru 
zabytków lub znajdującego się na terenie ochrony konserwatorskiej, gdzie zrealizowano roboty pod nadzorem 
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konserwatora zabytków o wartości robót minimum 7 000 000,00 PLN brutto polegające na wykonaniu robót 
konstrukcyjnych i odtworzeniowych związanych z:
a) podbiciem ścian podpiwniczenia lub,
b )wzmocnieniem i wymianą ścian lub,
c) wzmocnieniem i wymianą stropów lub,
d) wymianą istniejącego pokrycia dachowego lub,
e) wymianą fasady budynku lub,
f) innymi robotami konstrukcyjne lub odtworzeniowe na budynku.
Jako wykonanie (zakończenie) inwestycji należy rozumieć, że dla obiektu uzyskano pozwolenie na 
użytkowanie.
Na wymaganą wartość minimum 7 000 000,00 PLN brutto, można wykazać się jednym z rodzajów robót 
wskazanych w opisie warunku lub dowolną ilością rodzajów robót wskazanych w opisanym warunku.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone;
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy wskazać w JEDZ wskazać informacje o osobach skierowanych 
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
— kierownikiem budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającym minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik 
budowy w tym kierował jedną budową przez cały okres realizowanej inwestycji polegającą na remoncie lub 
przebudowie istniejącego budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości minimum 20 000 000,00 
PLN brutto polegające na wykonaniu robót konstrukcyjnych i odtworzeniowych związanych z podbiciem 
ścian podpiwniczenia lub wzmocnieniem i wymianą ścian lub wzmocnieniem i wymianą stropów lub 
wymianą istniejącego pokrycia dachowego lub wymianą fasady budynku lub inne roboty konstrukcyjne lub 
odtworzeniowe.
Na wymaganą wartość minimum 20 000 000,00 PLN brutto, można wykazać się jednym z rodzajów 
wskazanych robót lub dowolną ilością rodzajów robót wskazanych w opisanym warunku.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków – kierownik robót elektrycznych oraz pozostałe osoby – bez zmian.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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