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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411216-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane
2021/S 156-411216

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 129-341232)

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

Oficjalna nazwa: Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 554-031-32-25
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 7
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-008
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Dziadoń
E-mail: zam.publiczne@amfn.pl 
Tel.:  +48 523210687-26
Faks:  +48 523212350
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.amuz.bydgoszcz.pl/o-uczelni/zamowienia-publiczne/akademia2020/
Adres profilu nabywcy: www.amfn.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Generalny Wykonawca projektu pn.: Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w 
Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy
Numer referencyjny: ZP-PN 3/A2020/2021

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz dostarczenie i montaż wyposażenia 
w projekcie pn.: Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
(zwana dalej także Inwestycją) realizowanych na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego w 
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dokumentach przetargowych Dokumentacji Projektowej pn. Nowa siedziba Akademii Muzycznej imienia 
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną, dokumentów 
formalnych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, informacyjnych przedmiarów 
innymi elementami niezbędnymi do prawidłowej realizacji Inwestycji –oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie i oraz ich zgód niezbędnych do funkcjonowania Inwestycji zgodnie z wymaganiami przepisów 
prawa.

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

10/08/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 129-341232

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
2.1.1. posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 220.000.000 zł 
(słownie: dwieście dwadzieścia milionów złotych) w okresie nie wcześniej, niż na 3 miesiące przed terminem 
składania ofert.
2.1.2. posiadaniem w każdym z ostatnich 3 (trzech) lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, to w tym okresie) roczne przychody netto nie niższe niż 180.000.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt 
milionów złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej 
jeden z Wykonawców (członków Konsorcjum) musi wykazać łącznie spełnienie warunków udziału opisanych 
powyżej.
2.1.3. posiadaniem opłaconej polisy ubezpieczeniowej OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu, 
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie 
mniejszą niż 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
2.2.1 wykonanie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie),
2.2.1.1. co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie, w tym rozbudowie, nadbudowie lub 
odbudowie co najmniej 1 (jednego) nowego budynku użyteczności publicznej należącego do klasy PKOB 126 w 
następującym zakresie: PKOB 1261 - Ogólnodostępne obiekty kulturalne: sale koncertowe, opery, teatry, sale 

13/08/2021 S156
https://ted.europa.eu/TED

2 / 4

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341232-2021:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S156
13/08/2021
411216-2021-PL

3 / 4

kongresowe, PKOB 1262 - Muzea, galerie sztuki, biblioteki, PKOB 1263 – budynki szkół wyższych, PKOB 1264 
– szpitale, PKOB 1265 - hale sportowe i gimnastyczne, kryte baseny, lodowiska o wymaganych parametrach:
- powierzchnia całkowita budynku podlegająca budowie, w tym rozbudowie, nadbudowie lub odbudowie - nie 
mniejsza niż 9.500,00 m2,
- wartości robót nie mniejszej, niż 65.000.000,00 zł brutto,
- obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie,
- obiekt posiada salę koncertową z minimum 300 miejscami siedzącymi i roboty obejmowały system akustyki 
sali koncertowej
- wykonane roboty oprócz robót konstrukcyjnych, ogólnobudowlanych i wykończeniowych obejmowały instalacje 
elektryczne, wod-kan, grzewcze, chłodnicze, wentylacji i klimatyzacji, sieci strukturalnej, sygnalizacji pożaru, 
kontroli dostępu, telewizji dozoru, multimedialne, elektroakustyki.
2.2.1.2. co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie co najmniej 1 (jednego) nowego 
budynku użyteczności publicznej o wymaganych parametrach:
- powierzchnia całkowita budynku nie mniejsza niż 20.000,00 m2,
- wartości robót nie mniejszej, niż 200.000.000,00 zł brutto,
- obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie,
- wykonane roboty oprócz robót konstrukcyjnych, ogólnobudowlanych i wykończeniowych obejmowały instalacje 
elektryczne, wod-kan, grzewcze, chłodnicze, wentylacji i klimatyzacji, sieci strukturalnej, sygnalizacji pożaru, 
kontroli dostępu, telewizji dozoru, multimedialne.
- za budynek użyteczności publicznej uważa się budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, 
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki 
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych 
lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, 
morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy;
Wartość robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu 
NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia 
przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym 
opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.
W zakresie warunku wskazanego w pkt 2.2.1. Zamawiający wymaga wykazania się doświadczeniem 
obejmującym wyłącznie budowę budynku, w tym rozbudowę, nadbudowę lub odbudowę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wymagania określone w pkt. 2.2.1. muszą 
spełniać łącznie uczestnicy konsorcjum.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 14:00
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W następstwie pytań kierowanych przez Wykonawców Zamawiający wprowadził następujące zmiany w 
dokumentacji:
* zaktualizowano SWZ przedmiotowego postępowania w zakresie: Rozdziału V pkt 7, Rozdziału VI pkt 2. 
Rozdziału IX pkt 2.2.1, Rozdziału XIX pkt 2d;
* zaktualizowano załącznik nr 1 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) wraz z jego załącznikami: 2,3,4;
* zaktualizowano załącznik nr 4A (oświadczenia Wykonawcy);
* zaktualizowano załącznik nr 6 (wzór umowy) ;
* zaktualizowano załącznik nr 7 (oświadczenie Wykonawcy)
* zaktualizowano załącznik nr 8 (książka projektu) wraz z jego załącznikiem nr 14;
* zaktualizowano załącznik nr 12 (arkusz kalkulacyjny podziału cen oferty).
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