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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352086-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budynków
2022/S 125-352086

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 120-337071)

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

Oficjalna nazwa: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252735962
Adres pocztowy: ul. Foksal 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00372
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Kołodziejczyk, Piotr Krakowski
E-mail: zamowienia@instytutpileckiego.pl 
Tel.:  +48 221822400
Adresy internetowe:
Główny adres: https://instytutpileckiego.pl/pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy zabytkowego Domu Turka oraz zaprojektowanie i wybudowanie 
budynku biurowo-edukacyjnego na potrzeby filii ISIM im. Witolda Pileckiego w Augustowie
Numer referencyjny: ZP.26.22.2022.1

II.1.2) Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, w tym wykonanie wielobranżowego projektu budowanego i 
wykonawczego, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zabytkowego Domu 
Turka z elementami wyposażenia na potrzeby filii Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w 
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Augustowie, oraz zaprojektowanie, budowa, wyposażenie i wykończenie obiektu biurowego przy w/w Domu 
Turka.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 
do SWZ.

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

27/06/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 120-337071

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, w tym wykonanie wielobranżowego projektu budowanego i 
wykonawczego, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zabytkowego Domu 
Turka z elementami wyposażenia na potrzeby filii Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w 
Augustowie, oraz zaprojektowanie, budowa, wyposażenie i wykończenie obiektu biurowego przy w/w Domu 
Turka
2. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje zaprojektowanie i realizację robót w zakresie:
1) wykonania prac remontowo-konserwatorskich adaptacji i przebudowy istniejącego budynku Domu Turka;
2) rozbiórki dwóch dobudówek;
3) wykonania budynku biurowego;
4) wykonanie muru pamięci
5) wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej zewnętrznej (przyłącza) i instalacji wewnętrznych;
6) zagospodarowania terenu, dróg i miejsc postojowych, zieleni i elementów małej architektury;
7) wykończenia i wyposażenia budynku.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 
do SWZ.
4. Zestawienie dokumentów składających się na Załącznik nr 1 do SWZ:
1) Załącznik nr 1.1. PFU część zabytkowa
2) Załącznik nr 1.2. PFU część biurowa
3) Załącznik nr 1.3 - Kosztorys inwestorki
4) Załącznik nr 1.4. PFU koncepcja architektoniczna – zestaw rzutów i rysunków część zabytkowa
5) Załącznik nr 1.5. PFU koncepcja architektoniczna – zestaw rzutów i rysunków część zabytkowa
6) Załącznik nr 1.6. PFU koncepcja zagospodarowania terenu
7) Załącznik nr 1.7. Program prac konserwatorskich
8) Załącznik nr. 1.8. Ekspertyza konstrukcyjną
9) Załącznik nr 1.9. Ekspertyza geotechniczną
10) Załącznik nr 1.10. Badania archeologiczne
11) Załącznik nr 1.11 Inwentaryzacje zieleni
12) Załącznik nr 1.12. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
13) Załącznik nr 1.13. Warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej
14) Załącznik nr 1.14. Warunki podłączenia do sieci gazowej
15) Załącznik nr 1.15. Warunki przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej
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Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, w tym wykonanie wielobranżowego projektu budowanego i 
wykonawczego, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zabytkowego Domu 
Turka z elementami wyposażenia na potrzeby filii Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w 
Augustowie, oraz zaprojektowanie, budowa, wyposażenie i wykończenie obiektu biurowego przy w/w Domu 
Turka
2. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje zaprojektowanie i realizację robót w zakresie:
1) wykonania prac remontowo-konserwatorskich adaptacji i przebudowy istniejącego budynku Domu Turka;
2) rozbiórki dwóch dobudówek;
3) wykonania budynku biurowego;
4) wykonanie muru pamięci
5) wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej zewnętrznej (przyłącza) i instalacji wewnętrznych;
6) zagospodarowania terenu, dróg i miejsc postojowych, zieleni i elementów małej architektury;
7) wykończenia i wyposażenia budynku.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy oraz pozostałe 
dokumenty składające się na Załącznik nr 1 do SWZ.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
I.
Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca, wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 
ust. 1 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 8 i 10 ustawy pzp, oraz wykonawca wymieniony w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
II.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu procedury wynikającej z art. 139 ustawy Pzp 
(tzw. odwrócona kolejność oceny ofert). Szczegółowe informacje przedstawione są w Części XVI SWZ.
III.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia składanych przez 
Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego oraz zasady ich przekazywania przedstawione są w 
Części VIII SWZ.
IV.
Wraz z ofertą należy złożyć informacje dotyczące doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia. Informacje te stanowią przedmiotowe środki dowodowe i będą służyć ocenie ofert w kryteriach 
jakościowych dotyczących doświadczenia wyżej wymienionych osób. Przedmiotowe środki dowodowe nie 
podlegają uzupełnieniu.
V.
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej 
„RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z 
prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Instytut Solidarności i Męstwa im. 
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Witolda Pileckiego z siedzibą przy ul. Foksal 17, 00-372 w Warszawie.2) kontakt z inspektorem ochrony danych 
osobowych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego pod adresem: ul. Foksal 17, 00-372 
Warszawa lub poprzez e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl  . Szczegółowe informacje przedstawione są w Części 
XXII SWZ.
2. Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przedstawione są w Części XXII 
SWZ
Powinno być:
I.
Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca, wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 
ust. 1 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 8 i 10 ustawy pzp, oraz wykonawca wymieniony w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
II.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu procedury wynikającej z art. 139 ustawy Pzp 
(tzw. odwrócona kolejność oceny ofert). Szczegółowe informacje przedstawione są w Części XVI SWZ.
III.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia składanych przez 
Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego oraz zasady ich przekazywania przedstawione są w 
Części VIII SWZ.
IV.
Wraz z ofertą należy złożyć informacje dotyczące doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do 
realizacji zamówienia oraz informację dotyczącą okresu gwarancji. Informacje te stanowią przedmiotowe 
środki dowodowe i będą służyć ocenie ofert w kryteriach jakościowych dotyczących doświadczenia wyżej 
wymienionych osób. Przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu.
V.
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej 
„RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z 
prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Instytut Solidarności i Męstwa im. 
Witolda Pileckiego z siedzibą przy ul. Foksal 17, 00-372 w Warszawie.2) kontakt z inspektorem ochrony danych 
osobowych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego pod adresem: ul. Foksal 17, 00-372 
Warszawa lub poprzez e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl  . Szczegółowe informacje przedstawione są w Części 
XXII SWZ.
2. Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przedstawione są w Części XXII 
SWZ
VI. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 PLN. Warunki dotyczące 
wadium znajdują się w Części X SWZ.
VII. Strona prowadzonego postępowania: https://instytutpileckiego.pl/pl/bip/zamowienia-publiczne/przetarg-
nieograniczony-nr-zp262220221-pn-zaprojektowanie-i
Numer sekcji: IV.2.2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 26/07/2022
Czas lokalny: 17:30
Powinno być:
Data: 28/07/2022
Czas lokalny: 17:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 24/10/2022
Powinno być:
Data: 26/10/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/07/2022
Czas lokalny: 18:00
Powinno być:
Data: 28/06/2022
Czas lokalny: 18:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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