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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL823
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-064
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Pyska
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Tel.: +48 178754636
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.erzeszow.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.erzeszow.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy krytego, sztucznego mrożonego lodowiska
zlokalizowanego przy ul Witosa w Rzeszowie.
Numer referencyjny: CZ-A.271.61.177.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę krytego, sztucznie mrożonego
lodowiska wraz zapleczem gastronomicznym, infrastrukturą techniczną i socjalną, zagospodarowaniem terenu
zlokalizowanego przy ul. Witosa w Rzeszowie (na działkach nr 411/1, 411/3, 411/21, 411/22, 411/23, 411/31
obr. 214 Staroniwa II) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie”.
Dokumentację należy opracować na podstawie koncepcji budowy krytego lodowiska w Rzeszowie z 2017 r. .
Projektowany obiekt ma spełniać funkcje lodowiska krytego wielosezonowego o charakterze rekreacyjnym z
możliwością rozgrywek 1 ligi hokeja na lodzie (spełniające wymogi dla rozrywek przeprowadzanych pod egidą
IIHF- International Ice Hockey Federation).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2020
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VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: me14g
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-109437
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 163-396714
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/08/2020

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
Część nr: a)
Zamiast:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno
zamówienie na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, przebudowy
lub rozbudowy budynku dla celów sportowych i rekreacji w technologii żelbetowej lub murowanej lub żelbetowomurowanej o powierzchni całkowitej min. 4 000 m2. Przez budynek dla celów sportowych lub rekreacji należy
rozumieć: hale sportowe, kryte baseny pływackie, kryte lodowiska lub tory łyżwiarskie.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;
2) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie;
Powinno być:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie wykonał co najmniej 1
usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, przebudowy lub rozbudowy
budynku dla celów sportowych i rekreacji w technologii żelbetowej lub murowanej lub żelbetowo-murowanej o
powierzchni całkowitej min. 4000 m2. Przez budynek dla celów sportowych lub rekreacji należy rozumieć: hale
sportowe, kryte baseny pływackie, kryte lodowiska lub kryte tory łyżwiarskie”
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;
2) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie;

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

