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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311475-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2019/S 127-311475

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 120-295215)

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/3/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295215-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:e.stangret@airport.gdansk.pl
www.airport.gdansk.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/airport_gdansk
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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 (AVDGS) 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.

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

01/07/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 120-295215

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
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 (AVDGS) 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.
Powinno być:
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,
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.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Na Przedmiot zamówienia składa się:
1. Wykonanie na podstawie Dokumentacji Projektowej Przetargowej projektów wykonawczych (projekty
wykonawcze dla wszystkich branż należy wykonać w oprogramowaniu w technologii BIM, koordynację
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wielobranżową projektów wykonawczych należy przeprowadzić na podstawie graficznej reprezentacji 3D
modelu BIM, zakładany poziom szczegółowości modelu to LOD 300) oraz innych opracowań dokumentacji
projektowej, wraz z przeniesieniem praw autorskich;
2. Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie lotniczych rękawów pasażerskich wraz z automatycznym
systemem dokowania (AVDGS) samolotów;
3. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania i transportu bagażu
przylotowego (BHS) w strefie przylotów terminala, w którego skład wchodzą: system rozładunku, sortowania i
transportu bagażu rejestrowanego w tym ponadgabarytowego, stanowisk odbioru bagażu, stanowiska kontroli
celnej oraz system kontroli radiometrycznej bagaży i pasażerów;
4. Wykonanie wszystkich robót związanych z kompleksową budową: Budynek pirsu zachodniego wraz z
infrastrukturą oraz zmianami aranżacyjnymi w drugim terminalu pasażerskim w Porcie Lotniczym Gdańsk
im. Lecha Wałęsy w Gdańsku w oparciu o Dokumentację Projektową Przetargową oraz w oparciu o projekty
wykonawcze i inne opracowania dokumentacji projektowej, w tym projekty warsztatowe, projekty organizacji
robót, ruchu i zabezpieczeń i niezbędne inne wykonane przez Wykonawcę w ramach Zamówienia.
Szczegółowy opis zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z
załącznikami oraz Dokumentacji Projektowej Przetargowej.
Powinno być:
Na Przedmiot zamówienia składa się:
1. Wykonanie na podstawie Dokumentacji Projektowej Przetargowej projektów wykonawczych (projekty
wykonawcze dla wszystkich branż należy wykonać w oprogramowaniu w technologii BIM, koordynację
wielobranżową projektów wykonawczych należy przeprowadzić na podstawie graficznej reprezentacji 3D
modelu BIM, zakładany poziom szczegółowości modelu to LOD 300) oraz innych opracowań dokumentacji
projektowej, wraz z przeniesieniem praw autorskich;
2. Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie lotniczych rękawów pasażerskich;
3. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania i transportu bagażu
przylotowego (BHS) w strefie przylotów terminala, w którego skład wchodzą: system rozładunku, sortowania i
transportu bagażu rejestrowanego w tym ponadgabarytowego, stanowisk odbioru bagażu, stanowiska kontroli
celnej oraz system kontroli radiometrycznej bagaży i pasażerów;
4. Wykonanie wszystkich robót związanych z kompleksową budową: Budynek pirsu zachodniego wraz z
infrastrukturą oraz zmianami aranżacyjnymi w drugim terminalu pasażerskim w Porcie Lotniczym Gdańskim.
Lecha Wałęsy w Gdańsku w oparciu o Dokumentację Projektową Przetargową oraz w oparciu o projekty
wykonawcze i inne opracowania dokumentacji projektowej, w tym projekty warsztatowe, projekty organizacji
Robót, ruchu i zabezpieczeń i niezbędne inne wykonane przez Wykonawcę w ramach Zamówienia.
Szczegółowy opis zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z
załącznikami oraz Dokumentacji Projektowej Przetargowej.
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
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 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów),
b) w każdym z ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w każdym
roku obrotowym, uzyskali przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (sto
milionów złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
finansowej 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 pkt 1 ppkt 3) lit. a) SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert,
— 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 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
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 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów),
b) w każdym z ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w każdym
roku obrotowym, uzyskali przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 100 000 000,00 PLN (sto
milionów złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
finansowej 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 pkt 1 ppkt 3) lit. a) SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert,
— 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 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Numer sekcji: III.1.4
Zamiast:
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda:
1) oświadczenie o pochodzeniu produktu w zakresie lotniczych rękawów pasażerskich i systemu AVDGS,
2) oświadczenie o pochodzeniu produktu w zakresie przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania i
transportu bagażu przylotowego w strefie przylotów terminala.
Szczegółowe zasady i kryteria udziału, oświadczenia i dokumenty, które należy złożyć Zamawiającemu w celu
potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki w postępowaniu
zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Powinno być:
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda:
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1) Oświadczenie o pochodzeniu produktu w zakresie lotniczych rękawów pasażerskich;
2) Oświadczenie o pochodzeniu produktu w zakresie przebudowy oraz rozbudowy systemu sortowania i
transportu bagażu przylotowego w strefie przylotów terminala.
Szczegółowe zasady i kryteria udziału, oświadczenia i dokumenty, które należy złożyć Zamawiającemu w celu
potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki w postępowaniu
zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


