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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska i Gdańskiej Infrastruktury
Wodociagowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
000168372
ul. Żaglowa 11
Gdańsk
80-560
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Małkowski
Tel.:  +48 583205100
E-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl 
Faks:  +48 583205105
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.drmg.gdansk.pl

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

II.1.1) Nazwa:
„Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku - otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie naziemnych przejść
dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego”
Numer referencyjny: I/PNE/192/2017/TK

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Zakres zamówienia obejmuje 5 (pięć) zadań stanowiących jednocześnie 5 (pięć) przedmiotów odbioru:
1) I Przedmiot odbioru - prace projektowe dla przebudowy sieci wodociągowej w ul. Podwale Przedmiejskie w
systemie „zaprojektuj i zbuduj” (Zadanie III a);
2) II Przedmiot odbioru - roboty budowlano – montażowe dla przebudowy sieci wodociągowej w ul. Podwale
Przedmiejskie w systemie „zaprojektuj i zbuduj” (Zadanie III b);
3) III Przedmiot odbioru - roboty budowlano – montażowe dla przebudowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnych
w ul. Chmielnej w Gdańsku (Zadanie II);
4) IV Przedmiot odbioru - roboty budowlano – montażowe dla przebudowy skrzyżowania ul. Podwale
Przedmiejskie z ulicą Chmielną (Zadanie I a);
5) V Przedmiot odbioru - roboty budowlano – montażowe dla przebudowy pozostałego odcinka ulicy (Zadanie I
b).
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/10/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: DRMG
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-133813
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 188-384412
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/09/2017

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie
wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
1) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej drogowej;
2) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
3) projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
i posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu (liczone od dnia uzyskania uprawnień
budowlanych);
Osoby, o których mowa w pkt. 4 powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994
r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w
art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z
dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).
Powinno być:
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie
wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
1) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej drogowej;
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2) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych;
3) projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
i posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu (liczone od dnia uzyskania uprawnień
budowlanych);
Osoby, o których mowa w pkt. 4 powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994
r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w
art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z
dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/11/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 11:10
Powinno być:
Data: 10/11/2017
Czas lokalny: 12:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


