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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: 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/ogloszenia-objete-pzp.html

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

II.1.1) Nazwa:
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru) nad modernizacją instalacji wentylacji mechanicznej w 
nieruchomości FSUSR w Horyńcu-Zdroju
Numer referencyjny: FS.ZPN.251.16.2021

II.1.2) Główny kod CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru) nad modernizacją 
instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomości FSUSR w Horyńcu-Zdroju”. Zamawiający informuje, że 
przetarg na roboty budowlane prowadzony jest w podziale na 2 części, przy czym Nadzorem Inwestorskim 
objęte będą obie części łącznie, tj:
1) „Wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację wentylacji w budynkach A, B, D i basen”
2) „Wykonanie robót budowlanych obejmujących dostawę i montaż central wentylacyjnych w budynku basenu”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych (dalej STWiOR). Powyższa dokumentacja stanowi załącznik do dokumentacji 
przetargowej.

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

mailto:przetargi@fsusr.gov.pl
https://www.fsusr.gov.pl/
https://www.fsusr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-objete-pzp.html
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02/12/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_n005p9mu
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-161833
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 230-604705
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/11/2021

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
Zamiast:
Wykaz usług, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ – wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te dokumentacje zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:
a) referencje bądź
b) inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dokumentacje projektowe zostały wykonywane, a jeżeli 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy.
Powinno być:
Wykaz usług, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:
a) referencje, bądź
b) inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego nadzorowane roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
wykonawcy
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 09/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 18/02/2022
Powinno być:
Data: 11/03/2022

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:604705-2021:TEXT:PL:HTML
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Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/12/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 13/12/2021
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


