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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:723323-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2022/S 248-723323

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 238-687501)

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

Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. W. K. Roentgena 5. Adres do korespondencji: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Skrzypek
E-mail: zbigniew.skrzypek@pib-nio.pl 
Tel.:  +48 225709463
Faks:  +48 225709463
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pib-nio.pl
Adres profilu nabywcy: www.pib-nio.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy oraz rozbudowy pomieszczeń laboratorium 
w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej NIO-PIB w Warszawie
Numer referencyjny: NzO-313/22/ZS

II.1.2) Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy oraz rozbudowy pomieszczeń 
laboratorium w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-
Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 do standardu GMP 
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umożliwiającego uzyskanie zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na produkcje ATMP 
modyfikowanego genetycznie (komórek CAR-T)

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

21/12/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 238-687501

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcawykaże, iż w Zespole opracowującym projekt 
będzie uczestniczyć:
a) projektant branży architektonicznej co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane w 
specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, posiadająca min. 5-letnie doświadczenie 
zawodowe oraz legitymująca się doświadczeniem w branży architektonicznej w wykonaniu co najmniej 1 
(jednego) projektu polegającego na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy lub 
rozbudowy laboratorium GMP, posiadającego zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie 
produktów ATMP w klasie czystości B, o powierzchni użytkowej minimum 100 m2 .
b) technolog medyczny - co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe 
w sporządzaniu projektów technologii medycznych oraz legitymująca się doświadczeniem w wykonaniu: co 
najmniej 1 (jednego) projektu w technologii medycznej dla przebudowy lub rozbudowy laboratorium GMP, 
posiadającego zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów ATMP w klasie 
czystości B, o powierzchni użytkowej minimum 100 m2 .
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał:
w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:
co najmniej 1 (jedną) zrealizowaną usługę polegające na: wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego 
dla przebudowy lub rozbudowy laboratorium GMP, posiadającego zgodę Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów ATMP w klasie czystości B, o powierzchni użytkowej nie 
mniejszej niż 100 m2.
Powinno być:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w Zespole opracowującym projekt 
będzie uczestniczyć:
a) projektant branży architektonicznej co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane w 
specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, posiadająca min. 5-letnie doświadczenie 
zawodowe oraz legitymująca się doświadczeniem w branży architektonicznej w wykonaniu co najmniej 1 
(jednego) projektu polegającego na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy lub 
rozbudowy laboratorium GMP, o powierzchni użytkowej minimum 100 m2 .
b) technolog medyczny - co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe 
w sporządzaniu projektów technologii medycznych oraz legitymująca się doświadczeniem w wykonaniu: co 
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najmniej 1 (jednego) projektu w technologii medycznej dla przebudowy lub rozbudowy laboratorium GMP o 
powierzchni użytkowej minimum 100 m2 .
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał:
w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:
co najmniej 1 (jedną) zrealizowaną usługę polegające na: wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego 
dla przebudowy lub rozbudowy laboratorium GMP o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 100 m2.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/01/2023
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 17/01/2023
Czas lokalny: 09:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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