
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: ECAS_n00219bd
NO_DOC_EXT: 2021-003242
SOFTWARE VERSION: 11.0.3
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: przetargi@miasto.puck.pl

LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 4

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Puck
Adres pocztowy: ul. 1-go Maja 13
Miejscowość: Puck
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Ciskowski
E-mail: przetargi@miasto.puck.pl 
Tel.:  +48 586730518
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.miastopuck.pl

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

II.1.1) Nazwa:
„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i 
żeglarskich” (ETAP I)
Numer referencyjny: RGKiM.271.10.2020.ACH

II.1.2) Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja Projektu pt. ”Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla 
umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” (ETAP I) realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 
Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 
9 do SIWZ (Dokumentacja projektowa).

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

09/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

mailto:przetargi@miasto.puck.pl
www.bip.miastopuck.pl
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Logowanie jako klient TED eSender: n00219bd
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-156165
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 229-563219
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/11/2020

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: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce
Zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi 30.12.2020, o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck, 
pokój nr 115.
Powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi 26.01.2021, o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck, 
pokój nr 115.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 27/02/2021
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 26/03/2021
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:
2) kierownikiem robót branży drogowej, posiadającym: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
spec. inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
Ad. 2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prow. działalności 
jest krótszy – w tym okresie – pełnił funkcję kierownika robót branży drogowej, na co najmniej 2 rob. bud. 
polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie ulic lub dróg, o wart. robót branży drogowej 
nie mniejszej niż 450 000 PLN netto każda,
Powinno być:
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:
2) kierownikiem robót branży drogowej, posiadającym: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
spec. inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
Ad. 2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prow. działalności jest 
krótszy – w tym okresie – pełnił funkcję kierownika robót branży drogowej lub kierownika budowy, na co 
najmniej 2 rob. bud. polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie ulic lub dróg, o wart. 
robót branży drogowej nie mniejszej niż 450 000 PLN netto każda,
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563219-2020:TEXT:PL:HTML
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2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:
3) kierownikiem robót branży instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń sanitarnych, posiadającym: 
uprawn. do kierowania robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
Ad. 3) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie – pełnił funkcję kierownika robót branży sanitarnej, na co najmniej 2 robotach 
budowlanych polegających na budowie, przebudowie,rozbudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej lub 
deszczowej, o wart. robót branży sanitarnej nie mniejszej niż 1 000 000 PLN netto każda
Powinno być:
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:
3) kierownikiem robót branży instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń sanitarnych, posiadającym: 
uprawn. do kierowania robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
Ad. 3) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie – pełnił funkcję kierownika robót branży sanitarnej lub kierownika budowy, na co 
najmniej 2 robotach budowlanych polegających na budowie, przebudowie,rozbudowie lub remoncie kanalizacji 
sanitarnej lub deszczowej, o wart. robót branży sanitarnej nie mniejszej niż 1 000 000 PLN netto każda
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:
5) kierownikiem robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, posiadającym uprawnienia do kier. robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
Ad. 5) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prow. działalności jest 
krótszy – w tym okresie – pełnił funkcję kierownika robót branży elektrycznej /elektroenergetycznej,na co 
najmniej 1 rob. bud. polegającej na budowie,przebudowie, rozbudowie lub remoncie instalacji elektrycznych lub 
elektroenergetycznych, o wart. robót branży elektrycznej /elektroenergetycznej nie mniejszej niż 500 000 PLN 
netto,
Powinno być:
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:
5) kierownikiem robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, posiadającym uprawnienia do kier. robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
Ad. 5) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prow. działalności 
jest krótszy – w tym okresie – pełnił funkcję kierownika robót branży elektrycznej /elektroenergetycznej lub 
kierownika budowy,na co najmniej 1 rob. bud. polegającej na budowie,przebudowie, rozbudowie lub remoncie 
instalacji elektrycznych lub elektroenergetycznych, o wart. robót branży elektrycznej /elektroenergetycznej nie 
mniejszej niż 500 000 PLN netto,
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
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2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:
6) kierownikiem robót branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym: uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
Ad. 6) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prow. działalności jest 
krótszy – w tym okresie – pełnił funkcję kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej, na co najmniej 1 
rob. bud. polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynków lub obiektów budowlanych, 
o wart. robót nie mniejszej niż 100 000 PLN netto.
Powinno być:
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:
6) kierownikiem robót branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym: uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
Ad. 6) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prow. działalności jest 
krótszy – w tym okresie – pełnił funkcję kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej lub kierownika 
budowy, na co najmniej 1 rob. bud. polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynków 
lub obiektów budowlanych, o wart. robót nie mniejszej niż 100 000 PLN netto.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 19/01/2021
Powinno być:
Data: 26/01/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/01/2021
Powinno być:
Data: 26/01/2021

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


