
Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 056-145436)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz
Gminy Miasta Gdańska, Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z
o.o., Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. - oddział Zakład Gazowniczy z siedzibą w
Gdańsku
Krajowy numer identyfikacyjny: 000168372
Adres pocztowy: ul. Żaglowa 11
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 80-560
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Małkowski
E-mail: drmg@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583205100
Adresy internetowe:
Główny adres: www.drmg.gdansk.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak wraz z infrastrukturą
techniczną w ramach zadania Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w
Gdańsku.
Numer referencyjny: 22/BZP-U.500.6/2022/MD

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak wraz z infrastrukturą
techniczną w ramach zadania Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w
Gdańsku.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 056-145436

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6) Minimalny okres, w
którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/08/2022
Powinno być:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/08/2022
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.1) PKT 5 Zdolność do
prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Zamiast:
5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia).
Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
Powinno być:
5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia).
Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Wraz z oświadczeniem, o
którym mowa w zdaniu poprzednim, wykonawca składa oświadczenie zgodne z
wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
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Zamiast:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 12:10
Powinno być:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 11:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W sekcji III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego dodaje się pkt 2a o
treści:
Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego wyklucza się wykonawcę w okolicznościach, o których
mowa w art. 7 ust. 1 w/w ustawy.
Na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
sytuację na Ukrainie wyklucza się wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w
art. 5k w/w Rozporządzenia.
Na potwierdzenie, że w stosunku do wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia,
o których mowa wyżej w niniejszym punkcie, wykonawca, którego oferta została
najwyżej oceniona, składa oświadczenie o treści zgodnej z wzorem stanowiącym
załącznik nr 2a do SWZ wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ składa każdy z
wykonawców.
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