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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Słowackiego 200
Gdańsk
80-298
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Stangret
Tel.:  +48 583481154
E-mail: e.stangret@airport.gdansk.pl 
Faks:  +48 583452283
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.airport.gdansk.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/airport_gdansk

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

II.1.1) Nazwa:
Doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa: Budynek pirsu zachodniego wraz z
infrastrukturą oraz zmianami aranżacyjnymi w drugim terminalu pasażerskim w Porcie Lotniczym w Gdańsku
Numer referencyjny: ZP/2/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem postępowania jest doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa Budynku pirsu
zachodniego wraz z infrastrukturą oraz zmianami aranżacyjnymi w drugim terminalu pasażerskim w Porcie
Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wraz z:
a) zaprojektowaniem , dostawą , montażem i uruchomieniem czterech lotniczych rękawów pasażerskich wraz z
automatycznym systemem dokowania (VDGS) samolotów,
b) zaprojektowaniem i wykonaniem przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania i transportu bagażu
przylotowego ( BHS ) w strefie przylotów terminala.
Przedmiot zamówienia określa:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami,
- Dokumentacja Projektowa Przetargowa.

mailto:e.stangret@airport.gdansk.pl
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/04/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Lotnisko
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-042665
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 061-142478
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/03/2019

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.1.2
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie sytuacji finansowej: posiadają środki
finansowe na rachunku w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową
w wysokości co najmniej 100 000 000,- (słownie: sto milionów) PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie nie niższej, niż określona w rozdziale IV
pkt1 ppkt 3) SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie sytuacji finansowej:
a) posiadają środki finansowe na rachunku w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 70 000 000,- (słownie: siedemdziesiąt milionów) PLN,
b) w każdym z ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
każdym roku obrotowym, uzyskali przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 100 000 000,- zł (sto
milionów złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie nie niższej, niż określona w rozdziale IV pkt
1 ppkt 3) lit. a) SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
b) sprawozdań finansowych Wykonawcy w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia
sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży, za okres
ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142478-2019:TEXT:PL:HTML
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co
najmniej:
a) jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem przebudowę /rozbudowę/ budowę w rozumieniu ustawy
prawo budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” albo „doprojektuj i wybuduj” obiektu klasy 1241 według
Polskiej Klasyfikacji obiektów Budowlanych (PKOB) o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 100 000000,-
PLN netto i kubaturze minimum 100 000 m3,
b) jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie co
najmniej 2 lotniczych rękawów pasażerskich wraz z systemu precyzyjnego dokowania samolotów VDGS,
c) jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie i przebudowę /rozbudowę /budowę systemu
bagażu rejestrowanego BHS w czynnym obiekcie („pod ruchem„) wraz z integracją nowo wybudowanego/
rozbudowanego /przebudowanego systemu z już istniejącym.
2) skierują do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje i doświadczenie:
a) Kierownik Kontraktu – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 8 lat przed upływem
terminu składania ofert, polegające na zarządzaniu/ kierowaniu realizacją co najmniej jednego zamówienia
obejmującego przebudowę/rozbudowę /budowę obiektu klasy 1241 według PKOB o wartości zamówienia
równej lub wyższej niż 100 000 000,- PLN netto i kubaturze minimum 100 000 m3
b) Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 8 lat przed
upływem terminu składania ofert, obejmujące kierowanie co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na
przebudowie/rozbudowie/budowie obiektu klasy 1241 według PKOB o wartości minimum 100 000 000,- PLN
netto i kubaturze minimum 100 000 m3.
c) Kierownicy Robót – posiadający uprawnienia do kierowania robotami w swoich specjalnościach bez
ograniczeń (wyszczególnionych poniżej), oraz doświadczenie w kierowaniu robotami przy przebudowie/
rozbudowie/budowie obiektu klasy 1241 według PKOB.
Zamawiający wymaga skierowania do realizacji zamówienia Kierowników Robót o następujących
specjalnościach:
- Kierownik robót instalacyjnych – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- Kierownik robót elektrycznych – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- Kierownik robót teletechnicznych - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
Kierownik kontraktu, kierownik budowy i kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie
z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) 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 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).
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Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej:
a) jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem przebudowę /rozbudowę/ budowę w rozumieniu ustawy
prawo budowlane obiektu użyteczności publicznej o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 70 000 000,-
PLN netto i kubaturze minimum 100 000 m3,
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: skierują do realizacji zamówienia osoby posiadające
następujące kwalifikacje i doświadczenie:
a) Kierownik Kontraktu – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 8 lat przed upływem
terminu składania ofert, polegające na zarządzaniu/ kierowaniu realizacją co najmniej jednego zamówienia
obejmującego przebudowę/rozbudowę /budowę obiektu użyteczności publicznej o wartości zamówienia równej
lub wyższej niż 70 000 000,- PLN netto i kubaturze minimum 100 000 m3
b) Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 8 lat przed
upływem terminu składania ofert, obejmujące kierowanie co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na
przebudowie/rozbudowie/budowie obiektu użyteczności publicznej o wartości minimum 70 000 000,- PLN netto i
kubaturze minimum 100 000 m3.
c) Kierownicy Robót – posiadający uprawnienia do kierowania robotami w swoich specjalnościach bez
ograniczeń (wyszczególnionych poniżej), oraz doświadczenie w kierowaniu robotami przy przebudowie/
rozbudowie/budowie obiektu użyteczności publicznej
Zamawiający wymaga skierowania do realizacji zamówienia Kierowników Robót o następujących
specjalnościach:
Kierownik robót instalacyjnych – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
Kierownik robót elektrycznych – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Kierownik robót teletechnicznych - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
Kierownik kontraktu, kierownik budowy i kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie
z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) 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
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


