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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230873-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
2022/S 085-230873

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 073-195597)

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

Oficjalna nazwa: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
Krajowy numer identyfikacyjny: 526-00-15-277
Adres pocztowy: ul. Stanisława Moniuszki 1A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-014
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Borucka
E-mail: przetargi@fsusr.gov.pl 
Tel.:  +48 667333357
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.fsusr.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.fsusr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-objete-pzp.html

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

II.1.1) Nazwa:
Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej nieruchomości należących do FSUSR
Numer referencyjny: FS.ZPN.251.1.2022

II.1.2) Główny kod CPV
71251000 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej nieruchomości należących do 
FSUSR – dla następujących części zamówienia:
Część 1 – w Białymstoku
Część 2 – w Horyńcu-Zdroju
Część 3 – w Kołobrzegu
Część 4 – w Opolu
Część 5 – w Świnoujściu
2. Inwentaryzacja zawierać będzie również wszystkie budowle położone na terenie działek
/ nieruchomości objętych inwentaryzacją.
3. Nieruchomości rozmieszczone są na terenie całego kraju i są własnością Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do PPU.
5. Wykonawca do prawidłowej realizacji wybranej części zapewni projektantów branży konstrukcyjno-
budowlanej.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ jak i w 
PPU wraz z załącznikami stanowiącymi Rozdział III SWZ.

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

27/04/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 073-195597

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
5. Wykonawca do prawidłowej realizacji wybranej części zapewni projektantów branży konstrukcyjno-
budowlanej.
Powinno być:
5. Wykonawca do prawidłowej realizacji wybranej części zapewni projektantów uprawnionych do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania - bez ograniczeń w specjalności 
zapewniającej prawidłową realizację Inwentaryzacji tj. konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej.
Numer sekcji: III.2.1
Zamiast:
Inwentaryzacja zostanie wykonana przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe - uprawnienia budowlane 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania - bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Powinno być:
Inwentaryzacja zostanie wykonana przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe - uprawnienia budowlane 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania - bez 
ograniczeń w specjalności uprawniającej do prawidłowej realizacji Inwentaryzacji tj. konstrukcyjno-budowlanej 
lub architektonicznej.
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
kwalifikacje zawodowe - uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w zakresie projektowania - bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
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Powinno być:
kwalifikacje zawodowe - uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w zakresie projektowania - bez ograniczeń w specjalności uprawniającej do prawidłowej realizacji 
Inwentaryzacji tj. konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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