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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31385-2023:TEXT:PL:HTML

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

2023/S 012-031385

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 003-005965)

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

Oficjalna nazwa: POLINO MARSZAŁEK sp. k.
Krajowy numer identyfikacyjny: 320943432
Adres pocztowy: ul. Pomorska 112A
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-812
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Mitura
E-mail: mitura.elzbieta@gmail.com 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://polino.eu
Adres profilu nabywcy: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa istniejącej przystani dla zadania pn.: ,,Inteligentny Port Jachtowy – Marina Yacht Residence 
Szczecin”
Numer referencyjny: NOR/POL.PN.01.2022

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:
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Rozbudowa istniejącej przystani dla zadania pn.:
,,Inteligentny Port Jachtowy – Marina Yacht Residence Szczecin” na
terenie działek Nr Dz. Nr 1/44, 1/53 (Wp) Obręb 4001 Dąbie 1, Dz. Nr 10/1, 10/3, 10/4,
Obręb 4004 Dąbie 4

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

12/01/2023

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 003-005965

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

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:
"(...)Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające 
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dziesięciu lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości 
co najmniej 3 000 000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: trzy miliony) każda, polegające na budowie 
portu morskiego lub portu rzecznego, mariny lub przystani jachtowej lub rybackiej, dla których został podpisany 
protokół odbioru robót i wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub dokument równoważny, 
co potwierdzą odpowiednimi dokumentami (...)"
Powinno być:
"(...)Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające 
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dziesięciu lat, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o 
wartości co najmniej 3 000 000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: trzy miliony) każda, polegające na 
budowie lub przebudowie portu morskiego lub portu rzecznego, mariny lub przystani jachtowej lub rybackiej, dla 
których został podpisany protokół odbioru robót i wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub 
dokument równoważny, co potwierdzą odpowiednimi dokumentami(...)"
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 07/02/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/02/2023
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 07/05/2023
Powinno być:
Data: 09/05/2023
Numer sekcji: IV.2.7
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/02/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/02/2023
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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