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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:
„Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku”
Numer referencyjny: I/PNE/194/2017/KW

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy
Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera
w Gdańsku”, mająca na celu:
1) odwodnienie – ul. Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku poprzez odprowadzenie
wód deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej, a następnie do przebudowywanego kanału
kanalizacji deszczowej w ul. Wita Stwosza połączonego z istniejącym kanałem DN 800 w ul. Bażyńskiego oraz
umożliwienie przyszłego odwodniania ul. Jasia i Małgosi oraz Kubusia Puchatka poprzez budowę w tych ulicach
kawałka przyłącza kanalizacji deszczowej zakończonego studnią DN1200;
2) budowę i przebudowę wodociągu oraz wymianę przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego
w ul. Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera oraz do węzła wodomierzowego zlokalizowanego na
nieruchomościach prywatnych oraz w jednej nieruchomości w ul. Kubusia Puchatka.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:sekretariat@drmg.gdansk.pl
www.drmg.gdansk.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: DRMG
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-139015
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 195-399695
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 06/10/2017

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: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
„1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy
Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku”, mająca na celu:
1)odwodnienie – ul. Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku poprzez odprowadzenie
wód deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej, a następnie do przebudowywanego kanału
kanalizacji deszczowej w ul. Wita Stwosza połączonego z istniejącym kanałem DN 800 w ul. Bażyńskiego oraz
umożliwienie przyszłego odwodniania ul. Jasia i Małgosi oraz Kubusia Puchatka poprzez budowę w tych ulicach
kawałka przyłącza kanalizacji deszczowej zakończonego studnią DN1200;
2)budowę i przebudowę wodociągu oraz wymianę przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego
w ul. Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera oraz do węzła wodomierzowego zlokalizowanego na
nieruchomościach prywatnych oraz w jednej nieruchomości w ul. Kubusia Puchatka.”
Powinno być:
„1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy
Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku”, mająca na celu:
1) odwodnienie – ul. Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku poprzez odprowadzenie
wód deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej, a następnie do przebudowywanego kanału
kanalizacji deszczowej w ul. Wita Stwosza połączonego z istniejącym kanałem DN 800 w ul. Bażyńskiego oraz
umożliwienie przyszłego odwodniania ul. Jasia i Małgosi oraz Kubusia Puchatka poprzez budowę w tych ulicach
kawałka przyłącza kanalizacji deszczowej zakończonego studnią DN1200;
2) budowę i przebudowę wodociągu oraz wymianę przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego
w ul. Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera oraz do węzła wodomierzowego zlokalizowanego na
nieruchomościach prywatnych oraz w jednej nieruchomości w ul. Kubusia Puchatka.
3) budowę oświetlenia drogowego w ul. Grottgera.”
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
„.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1)Etap 1:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:399695-2017:TEXT:PL:HTML
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a) budowa kanału deszczowego w ul. Bażyńskiego (odcinek od ul. Polanki do ul. Wita Stwosza, w ul. Grottgera
(odcinek od ul. Bażyńskiego do ul. Kasprowicza) i w ul. Kasprowicza (odcinek od ul. Polanki do ul. Wita
Stwosza);
b) budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Grottgera, Bażyńskiego i Kasprowicza wraz z wymianą
przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego oraz do węzła wodomierzowego zlokalizowanego na
nieruchomościach prywatnych za wyjątkiem nieruchomości zlokalizowanych na działkach nr: 392, 372, 336, 335
i 311;
c) budowa przyłącza wodociągowego do posesji zlokalizowanej na działce 371 obręb 012 od istniejącej sieci
wodociągowej w ul. Kubusia Puchatka;
d )budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Jasia i Małgosi oraz Kubusia Puchatka.
2) Etap 2:
a)budowa kanału deszczowego w ul. Grottgera (odcinek od
ul. Kasprowicza do ul. Tetmajera i odcinek od ul. Tetmajera do
ul. Orkana), w ul. Tetmajera (odcinek od ul. Polanki do ul. Wita Stwosza);
b)budowa kanału deszczowego w ul. Wita Stwosza (odcinek od
ul. Tetmajera do istniejącej studni kd w ul. Wita Stwosza);
c)przebudowa kanału deszczowego w ul. Wita Stwosza (odcinek od istniejącej studni kd w ul. Wita Stwosza do
ul. Bażyńskiego);
d)budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Grottgera
i Tetmajera wraz z wymianą przyłączy wodociągowych
w granicach pasa drogowego oraz do węzła wodomierzowego zlokalizowanego na nieruchomościach
prywatnych za wyjątkiem nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 165 obręb 0012.
3) W ramach Etap 1 i 2:
a) roboty ziemne, rozbiórkowe i demontażowe;
b) odtworzenie z przebudową nawierzchni jezdni i chodników
z wjazdami na posesje w rejonie ulic Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Wita Stwosza wraz z
odtworzeniem elementów środowiska również na działkach stanowiących własność prywatną oraz w ul. Jasia i
Małgosi oraz Kubusia Puchatka;
c) usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, w tym zabezpieczenie sieci;
d) regulację wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej
i naziemnej;
e) zieleń, w tym zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy.
f) docelowa organizacja ruchu na czas budowy , w tym organizację ruchu na czas budowy uzgodnioną z
Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku dla ruchu pieszego przez ul. Macierzy Szkolnej w Gdańsku do i
z przystanków zastępczych „Uniwersytet” na ul. Wita Stwosza, dla pieszych korzystających z linii autobusowej
149 obsługującej przystanki „Szpital Marynarki Wojennej” (zgodnie z pismem ZTM Gdańsk z dnia 15.09.2016r.
stanowiącym zał. nr 18 do SIWZ ).
Powinno być:
„2.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1)Etap 1:
a) budowa kanału deszczowego w ul. Bażyńskiego (odcinek od ul. Polanki do ul. Wita Stwosza, w ul. Grottgera
(odcinek od ul. Bażyńskiego do ul. Kasprowicza) i w ul. Kasprowicza (odcinek od ul. Polanki do ul. Wita
Stwosza);
b) budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Grottgera, Bażyńskiego i Kasprowicza wraz z wymianą
przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego oraz do węzła wodomierzowego zlokalizowanego na



4 / 5

nieruchomościach prywatnych za wyjątkiem nieruchomości zlokalizowanych na działkach nr: 392, 372, 336, 335
i 311;
c) budowa przyłącza wodociągowego do posesji zlokalizowanej na działce 371 obręb 012 od istniejącej sieci
wodociągowej w ul. Kubusia Puchatka;
d )budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Jasia i Małgosi oraz Kubusia Puchatka.
2) Etap 2:
a)budowa kanału deszczowego w ul. Grottgera (odcinek od
ul. Kasprowicza do ul. Tetmajera i odcinek od ul. Tetmajera do
ul. Orkana), w ul. Tetmajera (odcinek od ul. Polanki do ul. Wita Stwosza);
b)budowa kanału deszczowego w ul. Wita Stwosza (odcinek od
ul. Tetmajera do istniejącej studni kd w ul. Wita Stwosza);
c)przebudowa kanału deszczowego w ul. Wita Stwosza (odcinek od istniejącej studni kd w ul. Wita Stwosza do
ul. Bażyńskiego);
d)budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Grottgera
i Tetmajera wraz z wymianą przyłączy wodociągowych
w granicach pasa drogowego oraz do węzła wodomierzowego zlokalizowanego na nieruchomościach
prywatnych za wyjątkiem nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 165 obręb 0012.
3) W ramach Etap 1 i 2:
a) roboty ziemne, rozbiórkowe i demontażowe;
b) odtworzenie z przebudową nawierzchni jezdni i chodników
z wjazdami na posesje w rejonie ulic Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Wita Stwosza wraz z
odtworzeniem elementów środowiska również na działkach stanowiących własność prywatną oraz w ul. Jasia i
Małgosi oraz Kubusia Puchatka;
c) usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, w tym zabezpieczenie sieci;
d) regulację wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej
i naziemnej;
e) zieleń, w tym zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy.
f) docelowa organizacja ruchu na czas budowy , w tym organizację ruchu na czas budowy uzgodnioną z
Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku dla ruchu pieszego przez ul. Macierzy Szkolnej w Gdańsku do i
z przystanków zastępczych „Uniwersytet” na ul. Wita Stwosza, dla pieszych korzystających z linii autobusowej
149 obsługującej przystanki „Szpital Marynarki Wojennej” (zgodnie z pismem ZTM Gdańsk z dnia 15.09.2016r.
stanowiącym zał. nr 18 do SIWZ ).
4) Etap 3 - budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Grottgera (odcinek od ul. Bażyńskiego do ul. Wita
Stwosza zgodnie z zakresem projektu wykonawczego), w tym m.in.:
a) roboty ziemne, rozbiórkowe i demontażowe
b) roboty budowlano-montażowe i instalacyjne
c) usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem
d) odtworzenie elementów środowiska
e) zieleń – przycinanie gałęzi, trawniki”.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
„7. Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ
2014-2020: „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk”.
Powinno być:
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„7. Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ
2014-2020: „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk”.
7.1. Zakres zadania dla etapu 3 finansowany jest przez Gminę Miasta Gdańska bez udziału środków Unii
Europejskiej.”
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 17/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/11/2017
Czas lokalny: 11:10
Powinno być:
Data: 24/11/2017
Czas lokalny: 11:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


