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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97534-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego
2020/S 041-097534
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 038-090636)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Krajowy numer identyfikacyjny: 1525966300036
Adres pocztowy: ul. Modlińska 197
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 03-122
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Lubbe
E-mail: bialoleka.zp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224438405
Faks: +48 223254166
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bialoleka.waw.pl
Adres profilu nabywcy: www.bialoleka.waw.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą przy ul. Świderskiej 93 w Warszawie.
Numer referencyjny: UD-II-WZP-271.9.2020.MRO.MLU/K

II.1.2)

Główny kod CPV
71220000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Opracowanie koncepcji architektonicznej budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy
ul. Świderskiej 93 w Warszawie. Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej budynku szkoły
podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Świderskiej 93 w Warszawie, składającego się z:
— szkoły podstawowej, czterociągowej 32-oddziałowej dla około 800 uczniów w klasach I-VIII wraz z
towarzyszącymi obiektami terenowymi,
— 4 oddziałów przedszkolnych – „0” dla 100 dzieci 6-letnich w tym oddziału integracyjnego wraz z
towarzyszącymi obiektami terenowymi.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/02/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 038-090636

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria kwalifikacji uczestników
Zamiast:
Powinno być:
Warunki i wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu
1. Kryteria dopuszczenia uczestników do udziału w konkursie.
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, zwana również „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie”
bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”. W
konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadający siedzibę –
miejsce zamieszkania – poza terytorium RP), spełniający następujące wymagania:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.
Warunek ten musi być spełniony przez uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie, każdego z
uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oraz podmioty, których zasobami uczestnik konkursu
dysponuje, a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej;
b) spełniają warunki udziału w konkursie.
2. Warunki udziału w konkursie.
2.1. Za spełniających warunki udziału w konkursie organizator uzna uczestników, którzy:
a) wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek ten zostanie spełniony,
jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie
z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność;
b) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (jako projektant
główny) dokumentację projektową, tj. projekt budowlany i wykonawczy dla budowy nowego budynku o
2

powierzchni całkowitej min. 8 000 m , mieszczącego się w następujących kategoriach (wg załącznika do ustawy
Prawo budowlane): IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII wraz z zagospodarowaniem terenu, dla którego zostało
uzyskane pozwolenie na budowę i rozpoczął się etap realizacji (budowy).
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2.2. W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunki te mogą być
spełniony łącznie.
2.3. Oceny spełnienia warunków dokona Organizator konkursu w oparciu o wnioski o dopuszczenie do udziału
w konkursie oraz oświadczenia i dokumenty wraz z nimi złożone.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie
do udziału
Zamiast:
Data: 12/03/2020
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 17/03/2020
Czas lokalny: 16:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
I. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie przepisu prawa)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w urzędzie m.st.
Warszawy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą
profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
— Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent
m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Bankowy 3/5, POLSKA,
— na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/
Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres:
iod@um.warszawa.pl
Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.bialoleka.waw.pl
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