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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249063-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Chojnice: Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
2019/S 103-249063

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 084-198276)

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

Urząd Miejski w Chojnicach
Stary Rynek 1
Chojnice
89-600
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Buchwald, Jacek Domozych, Sylwia Jurkowska
Tel.:  +48 523971800
E-mail: wydz.budowlany@miastochojnice.pl 
Faks:  +48 523972194
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.miastochojnice.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.miastochojnice.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice
Numer referencyjny: BI.271.4.2019

II.1.2) Główny kod CPV
45246400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice,
na trasie: ul. Okrężna, Park 1000-lecia, zbiornik retencyjny Sobierajczyka z dopływami z ul. Czarna Droga
w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice -
Człuchów”. Zamówienie obejmuje niżej wymienione branże:
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— sanitarna (sieci kd)
— budowlana (konstrukcje i zbiorniki)
— drogowa
— elektryczna (z elementami automatyki)

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

27/05/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 084-198276

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: III
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają minimalne warunki dotyczące osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w ten sposób, że dysponują co najmniej jedną
osobą/mi zdolną/mi do wykonania przedmiotowego zamówienia posiadającą/mi stosowne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (wzór stanowi Załącznik nr 6 do
SIWZ) w następujących specjalnościach:
(...)
Dla Części III:
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych – kierownik budowy
— inżynieryjnej drogowej – kierownik robót
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Spełniają minimalne warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej dla części tj.:
Spełniają minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w
ten sposób, że dysponują co najmniej jedną osobą/mi zdolną/mi do wykonania przedmiotowego zamówienia
posiadającą/mi stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ) w następujących specjalnościach:
Dla Części III:
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub inżynieryjnej hydrotechnicznej - kierownik budowy
— inżynieryjnej drogowej – kierownik robót
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/06/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
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Data: 10/06/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/06/2019
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 10/06/2019
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 01/08/2019
Powinno być:
Data: 08/08/2019

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


