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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100443-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty inżynieryjne i budowlane
2022/S 040-100443

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 026-065096)

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Nowohucka 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-580
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wolnik
E-mail: zp@mpo.krakow.pl 
Tel.:  +48 126462202
Faks:  +48 126462350
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpo.krakow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie - budowa Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych -
Numer referencyjny: TZ/EG/1/2022

II.1.2) Główny kod CPV
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest:
1) zaprojektowanie t.j. opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę, opracowanie projektów technicznych i wykonawczych oraz
2) wykonanie na podstawie powyższych projektów robót budowlanych:
a) budynku hali magazynowej odpadów komunalnych,
b) budynku hali produkcyjnej Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych,
c) budynku zaplecza socjalnego,
d) infrastruktury technicznej koniecznej dla funkcjonowania obiektów objętych przedmiotem niniejszego 
zmówienia publicznego.

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

21/02/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 026-065096

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Minimalny 
poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej 
lub finansowej tj:.
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000 zł (słownie: 
dwadzieścia milionów złotych),
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie 
mniejszą niż 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w zakresie wykonywania prac projektowych,
c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie 
mniejszą niż 30 000 000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) w zakresie wykonywania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
c.d. z III.1.3)
d) osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży sanitarnej (1 osoba), spełniającą, co najmniej 
następujące wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych 
i gazowych,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta 
obejmujących projekty z zakresie: sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji projektanta branży sanitarnej przy wykonaniu, co najmniej 2 
(dwóch) zamówień, z których każde obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla których uzyskano 
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pozwolenie na budowę, dla budowy obiektu budowlanego (handlowego, produkcyjnego magazynowego lub 
użyteczności publicznej) o powierzchni zabudowy, co najmniej 2 500 m2,
e) osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży drogowej (1 osoba), spełniającą, co najmniej 
następujące wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta 
obejmujących projekty drogowe,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji projektanta branży drogowej przy wykonaniu, co najmniej 2 
(dwóch) zamówień, z których każde obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla których uzyskano 
pozwolenie na budowę, dla inwestycji drogowej dla kategorii ruchu co najmniej KR 4 i wartości robót nie 
mniejszej niż 2 000 000 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych),
f) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy (1 osoba), spełniającą, co najmniej następujące 
wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika 
budowy,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji kierownika budowy przy wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) 
inwestycji, z których każda obejmowała wykonanie obiektu budowlanego (hali jednonawowej o konstrukcji 
mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej), z tego co najmniej jedno zamówienie obejmowało budowę obiektu 
budowlanego (hali jednonawowej o konstrukcji mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej o minimalnej 
rozpiętości 50 m i powierzchni co najmniej 7 000 m2,
c.d. w III.1.1.
(...)
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej 
lub finansowej tj:.
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000 zł (słownie: 
dwadzieścia milionów złotych),
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie 
mniejszą niż 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w zakresie wykonywania prac projektowych,
c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie 
mniejszą niż 30 000 000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) w zakresie wykonywania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
c.d. z III.1.3)
d) osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży sanitarnej (1 osoba), spełniającą, co najmniej 
następujące wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych 
i gazowych,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta 
obejmujących projekty z zakresie: sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji projektanta branży sanitarnej przy wykonaniu, co najmniej 2 
(dwóch) zamówień, z których każde obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla których uzyskano 
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pozwolenie na budowę, dla budowy obiektu budowlanego (handlowego, produkcyjnego magazynowego lub 
użyteczności publicznej) o powierzchni zabudowy, co najmniej 2 500 m2,
e) osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży drogowej (1 osoba), spełniającą, co najmniej 
następujące wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta 
obejmujących projekty drogowe,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji projektanta branży drogowej przy wykonaniu, co najmniej 2 
(dwóch) zamówień, z których każde obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla których uzyskano 
pozwolenie na budowę, dla inwestycji drogowej dla kategorii ruchu co najmniej KR 4 i wartości robót nie 
mniejszej niż 2 000 000 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych),
f) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy (1 osoba), spełniającą, co najmniej następujące 
wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika 
budowy,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji kierownika budowy przy wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) 
inwestycji, z których każda obejmowała wykonanie obiektu budowlanego (hali jednonawowej lub wielonawowej 
o konstrukcji mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej), z tego co najmniej jedno zamówienie obejmowało 
budowę obiektu budowlanego (hali o konstrukcji mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej) jednonawowej lub 
wielonawowej o rozpiętości co najmniej jednej z naw nie mniejszej niż 40 m,
c.d. w III.1.1.
(...)
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe: 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności 
technicznej lub zawodowej.
1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, z których każda obejmowała budowę obiektu budowlanego 
(hali jednonawowej o konstrukcji mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej), z tego co najmniej jedna robota 
budowlana obejmowała budowę obiektu budowlanego (hali jednonawowej o konstrukcji mieszanej (żelbetowo 
stalowej) lub stalowej) o min. rozpiętości 50 m i powierzchni co najmniej 7 000 m2,
b) w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia, z których każde obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej 
dla których uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy obiektu budowlanego (hali jednonawowej o konstrukcji 
mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej), z tego co najmniej jedna dokumentacja projektowa dla budowy 
obiektu budowlanego (hali jednonawowej o konstrukcji mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej) o min. 
rozpiętości 50 m i powierzchni co najmniej 7 000 m2,
(...)
Powinno być:
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności 
technicznej lub zawodowej.
1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, z których każda obejmowała budowę obiektu budowlanego 
(hali jednonawowej lub wielonawowej o konstrukcji mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej), z tego co 
najmniej jedna robota budowlana obejmowała budowę obiektu budowlanego (hali
o konstrukcji mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej) jednonawowej lub wielonawowej o rozpiętości co 
najmniej jednej z naw nie mniejszej niż 40 m,
b) w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia, z których każde obejmowało opracowanie dokumentacji 
projektowej dla których uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy obiektu budowlanego (hali jednonawowej 
lub wielonawowej o konstrukcji mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej), z tego co najmniej jedna 
dokumentacja projektowa dla budowy obiektu budowlanego (hali o konstrukcji mieszanej (żelbetowo stalowej) 
lub stalowej) jednonawowej lub wielonawowej o rozpiętości co najmniej jednej z naw nie mniejszej niż 40 m,
(...)
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe: 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
(...)
2) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 
następującymi osobami:
a) osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży konstrukcyjnej (1 osoba), spełniającą, co najmniej 
następujące wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji projektanta,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji projektanta branży konstrukcyjnej przy wykonaniu: co najmniej 
2 (dwóch) zamówień, z których każde obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla których 
uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy obiektu budowlanego (hali jednonawowej o konstrukcji mieszanej 
(żelbetowo stalowej) lub stalowej), z tego co najmniej jedna dokumentacja projektowa dla budowy obiektu 
budowlanego (hali jednonawowej o konstrukcji mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej) o min. rozpiętości 
50 m i powierzchni co najmniej 7 000 m2,
b) osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta architekta (1 osoba), spełniającą, co najmniej następujące 
wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży architektonicznej,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji projektanta,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji projektanta branży architektonicznej przy wykonaniu: co najmniej 
2 (dwóch) zamówień, z których każde obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla których uzyskano 
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pozwolenie na budowę dla budowy obiektu budowlanego (handlowego, produkcyjnego magazynowego lub 
użyteczności publicznej) o wartości robót, co najmniej 10 000 000 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych),
c) osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży elektrycznej (1 osoba), spełniającą, co najmniej 
następujące wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta 
obejmujących projekty z zakresie: sieci lub instalacji i urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji projektanta branży elektrycznej przy wykonaniu, co najmniej 2 
(dwóch) zamówień, z których każde obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla których uzyskano 
pozwolenie na budowę, dla budowy obiektu budowlanego (handlowego, produkcyjnego magazynowego lub 
użyteczności publicznej) o powierzchni zabudowy, co najmniej 2 500 m2.
c.d. w III.1.2)
(...)
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
(...)
2) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 
następującymi osobami:
a) osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży konstrukcyjnej (1 osoba), spełniającą, co najmniej 
następujące wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji projektanta,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji projektanta branży konstrukcyjnej przy wykonaniu: co najmniej 2 
(dwóch) zamówień, z których każde obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla których uzyskano 
pozwolenie na budowę dla budowy obiektu budowlanego (hali jednonawowej lub wielonawowej o konstrukcji 
mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej), z tego co najmniej jedna dokumentacja projektowa dla budowy 
obiektu budowlanego (hali o konstrukcji mieszanej (żelbetowo stalowej) lub stalowej) jednonawowej lub 
wielonawowej o rozpiętości co najmniej jednej z naw nie mniejszej niż 40 m,
b) osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta architekta (1 osoba), spełniającą, co najmniej następujące 
wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży architektonicznej,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji projektanta,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji projektanta branży architektonicznej przy wykonaniu: co najmniej 
2 (dwóch) zamówień, z których każde obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla których uzyskano 
pozwolenie na budowę dla budowy obiektu budowlanego (handlowego, produkcyjnego magazynowego lub 
użyteczności publicznej) o wartości robót, co najmniej 10 000 000 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych),
c) osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży elektrycznej (1 osoba), spełniającą, co najmniej 
następujące wymagania:
- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta 
obejmujących projekty z zakresie: sieci lub instalacji i urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych,
- doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji projektanta branży elektrycznej przy wykonaniu, co najmniej 2 
(dwóch) zamówień, z których każde obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla których uzyskano 
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pozwolenie na budowę, dla budowy obiektu budowlanego (handlowego, produkcyjnego magazynowego lub 
użyteczności publicznej) o powierzchni zabudowy, co najmniej 2 500 m2.
c.d. w III.1.2)
(...)

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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