
Ogłoszenie nr 540240094-N-2020 z dnia 27-11-2020 r.

Gdańsk:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 601924-N-2020

Data: 30/10/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy

numer identyfikacyjny 16837200000000, ul. ul. Żaglowa  11, 80-560  Gdańsk, woj. pomorskie,

państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail drmg@gdansk.gda.pl, faks 583 205 105.

Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8)

W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów:Data zakończenia: 2022-06-30

W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres,

na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny

system zakupów:Data zakończenia: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) O

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 5 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: a) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim

zakresem budowę lub przebudowę wału przeciwpowodziowego*, o wartości zamówienia

równej lub wyższej niż 5 000 000,00 zł brutto; * wał przeciwpowodziowy - obiekt min. II

klasy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich

usytuowanie. b) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem budowę lub

przebudowę drogi, o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 1 000 000,00 zł brutto; c)

co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem zagospodarowanie terenu

rekreacyjnego (np. placu zabaw, siłowni zewnętrznej itp.), o wartości zamówienia równej

lub wyższej niż 1 000 000,00 zł brutto. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji: a) kierownika budowy posiadającego

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej

hydrotechnicznej; b) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej; c) kierownika robót

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej; d) kierownika robót posiadającego uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych; e) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych; f) kierownika robót posiadającego uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Kierownik budowy i kierownicy robót

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/3ab6f78c-4dba-4988-8055-b4a80...

2 z 6 27.11.2020, 12:00



powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i

Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r.,

poz. 831) 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 (Dz.U.2020.220

t.j).

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie

warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 10 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: a) co najmniej jedno

zamówienie obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę wału

przeciwpowodziowego*, o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 5 000 000,00 zł

brutto; * wał przeciwpowodziowy - obiekt min. II klasy w rozumieniu rozporządzenia

Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 2) O udzielenie

zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5

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: a) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem

budowę lub przebudowę drogi, o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 1 000

000,00 zł brutto;b) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (np. placu zabaw, siłowni zewnętrznej itp.), o

wartości zamówienia równej lub wyższej niż 1 000 000,00 zł brutto. 3) O udzielenie

zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji: a)
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kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej; b) kierownika robót

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności inżynieryjnej drogowej; c) kierownika robót posiadającego uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej; d) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; e)

kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych; f) kierownika robót posiadającego uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Kierownik budowy i

kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j ze zm.) oraz rozporządzeniem

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. z 2019 r., poz. 831) 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 (Dz.U.2020.220 t.j)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 5.1)

Punkt: PKT 3 ppkt 1)

W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU: PKT. 3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę
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warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub

zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu robót

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku

opisanego w ust. V pkt 2 SIWZ i sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu, wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym

czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

W ogłoszeniu powinno być: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: PKT. 3. W celu potwierdzenia spełniania przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej

lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu robót

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku

opisanego w ust. V pkt 2 ppkt 1a) SIWZ i sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu

oraz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do

wykazania spełnienia warunku opisanego w ust. V pkt 2 ppkt 2a) i 2b) SIWZ i sekcji

III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
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rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu: Data: 2020-12-07, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-12-21, godzina: 11:00,
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