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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387585-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi projektowania architektonicznego
2022/S 135-387585

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 117-331816)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: PORT LOTNICZY WROCŁAW S.A.
Adres pocztowy: ul. Graniczna 190
Miejscowość: WROCŁAW
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-530
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wójcik
E-mail: kw.zp@airport.wroclaw.pl 
Tel.:  +48 713581107
Faks:  +48 713573973
Adresy internetowe:
Główny adres: www.airport.wroclaw.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Projekt rozbudowy płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu w ramach Zwiększenia 
możliwości operacyjnych części lotniczej lotniska pod potrzeby operacji wojskowych w Porcie Lotniczym S.A
Numer referencyjny: 3/2022/NZP

II.1.2) Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie (w tym zmiana, modyfikacja) dokumentacji projektowo-
kosztorysowych dla zadania pod nazwą: „Projekt rozbudowy płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we 
Wrocławiu" w ramach "Zwiększenia możliwości operacyjnych części lotniczej lotniska pod potrzeby operacji 
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wojskowych w Porcie Lotniczym Wrocław S.A.” z pełnieniem nadzoru autorskiego, wraz z obowiązkami w 
zakresie wskazanym szczegółowo w SWZ.
- ciąg dalszy opisu znajduje się w cz. II.2.4) ogłoszenia,
– szczegóły zawiera SWZ.

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

12/07/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 117-331816

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Projekt rozbudowy płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu w ramach Zwiększenia 
możliwości operacyjnych części lotniczej lotniska pod potrzeby operacji wojskowych w Porcie Lotniczym S.A 
Numer referencyjny: 3/2022/NZP
Powinno być:
"Projekt rozbudowy płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu”
w ramach „Zwiększenia możliwości operacyjnych części lotniczej lotniska pod potrzeby operacji wojskowych w 
Porcie Lotniczym Wrocław S.A".
Numer referencyjny: 3/2022/NZP
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wymogi dotyczące doświadczenia:
Wymaga się, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
- dwa projekty budowlane,
- lub dwa projekty wykonawcze,
- lub jeden projekt budowlany i jeden projekt wykonawczy
budowy lub przebudowy płaszczyzn lotniskowych (przez które rozumie się: drogę startową, drogę kołowania, 
drogę szybkiego zejścia, płytę postojową, płytę do odladzania statków powietrznych) o powierzchni 
sumarycznej min. 20 000 m2 dla lotniska o kodzie referencyjnym 4D lub wyższym.
- wraz z dowodem, że wykazane zadania zostały wykonane należycie.
Jako środek dowodowy na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przekaże
wykaz usług z podaniem informacji określonych w SWZ wraz z dowodem, że wykazane usługi zostały 
wykonane należycie - szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ
Powinno być:
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Wymogi dotyczące doświadczenia:
Wymaga się, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
- dwa projekty budowlane,
- lub dwa projekty wykonawcze,
- lub jeden projekt budowlany i jeden projekt wykonawczy
budowy lub rozbudowy płaszczyzn lotniskowych (przez które rozumie się: drogę startową, drogę kołowania, 
drogę szybkiego zejścia, płytę postojową, płytę do odladzania statków powietrznych) o powierzchni 
sumarycznej min. 20 000 m2 dla lotniska o kodzie referencyjnym 4D lub wyższym.
- wraz z dowodem, że wykazane zadania zostały wykonane należycie.
Jako środek dowodowy na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przekaże
wykaz usług z podaniem informacji określonych w SWZ wraz z dowodem, że wykazane usługi zostały 
wykonane należycie - szczegóły w tym zakresie zawiera SWZ
- pozostałe bez zmian.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/07/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 29/07/2022
Czas lokalny: 11:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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