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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
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:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:
„Sobieszewo Nadwiślańska – budowa przystani żeglarskiej”
Numer referencyjny: I/PNE/198/2017/TK

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej poprzedzonej min. dwuwariantową koncepcją wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
dla budowy przystani żeglarskiej w Sobieszewie w Gdańsku w ramach przedsięwzięcia strategicznego
„Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej dla zadania pn.: „Sobieszewo
Nadwiślańska – budowa przystani żeglarskiej”.
2. Nabrzeże zostało poddane remontowi w 2015 r. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego nr 2402 oraz 2405.
3. Koncepcje należy opracować na mapie do celów informacyjnych w min. 2 wariantach.
4. Dokumentację należy opracować w fazie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na:
a) aktualnej mapie sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu do celów projektowych;
b) aktualnej mapie terenowo prawnej.
5. Przy projektowaniu należy dążyć do minimalizacji kosztów budowy.

mailto:sekretariat@drmg.gdansk.pl
www.drmg.gdansk.pl
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/10/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: DRMG
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-129084
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 182-372838
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/09/2017

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: 3
Zamiast:
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie
co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji
projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, w zakresie budowy lub
przebudowy lub remontu nabrzeży, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 70 000
zł brutto;
Powinno być:
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie
co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji
projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, w zakresie budowy lub
przebudowy lub remontu budowli hydrotechnicznej*, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub
wyższej niż 70 000 zł brutto.
*Pod pojęciem budowli hydrotechnicznej należy rozumieć:
budowle wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, służące gospodarce wodnej
oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle
upustowe z przelewami i spustami, przepusty wałowe i mnichy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe,
siłownie i elektrownie wodne, ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników
wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kanały, sztolnie, rurociągi hydrotechniczne, syfony, lewary,
akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, nadpoziomowe zbiorniki gromadzące
substancje płynne i półpłynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrzeża, bulwary, pochylnie i
falochrony na wodach śródlądowych, przepławki dla ryb;
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:372838-2017:TEXT:PL:HTML
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Zamiast:
Data: 03/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 06/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/11/2017
Czas lokalny: 11:10
Powinno być:
Data: 06/11/2017
Czas lokalny: 11:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


