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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261141-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Roboty budowlane
2020/S 108-261141

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 088-209643)

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

Oficjalna nazwa: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 73
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emanuela Sowińska
E-mail: zamowienia@zimslupsk.com 
Tel.:  +48 598410091
Faks:  +48 598483735
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zimslupsk.com
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa transportowego węzła integracyjnego miasta Słupska
Numer referencyjny: ZP.261.10.2020.ZP1

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. zadania inwest. pn. 
„Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji 
zbiorowej” – umowa o dofinansowanie Nr RPPM.09.01.02-22-0003/17-00 z 12.9.2017, realizowanego w ramach 
projektu. Wykonawca obowiązany jest wykonywać sukcesywnie, częściami przedmiot zamówienia. W ramach 
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realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia celu projektu tj. wybudowanie efektywnie 
funkcjonującego, w skali regionu, transportowego węzła integrującego publiczny transport zbiorowy.
2. Projektowanie i budowa będą realizowane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – warunki 
kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę – czwarte wydanie angielsko-polskie 
niezmienione 2008 z erratą – SIDIR (tłumaczenie pierwszego wydania z 1999 r.) – żółty FIDIC.

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

03/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 088-209643

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną (umowę) polegającą na budowie, 
przebudowie, modernizacji lub remoncie budynku wyposażonego w instalacje sanitarne, teletechniczne, 
bezpieczeństwa (w tym certyfikowany system zapobiegania powstawania pożaru w pomieszczeniu serwerowni) 
o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto;
2) skieruje do realizacji zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia tj.:
a) dyrektor kontraktu – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji dyrektora 
kontraktu/przedstawiciela Wykonawcy/kierownika budowy/zastępcy dyrektora kontraktu/inżyniera/zastępcy 
inżyniera kontraktu/inżyniera rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie 
pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub inżyniera przy realizacji co najmniej jednego zamówienia 
polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie obiektu budowlanego o łącznej wartości co 
najmniej 15 000 000,00 PLN brutto;
b) kierownik budowy – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta musi posiadać doświadczenie jako kierownik budowy/
przedstawiciel Wykonawcy/dyrektor kontraktu/ zastępca dyrektora kontraktu przy wykonaniu co najmniej jednej 
roboty budowlanej o łącznej wartości zamówienia co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto polegającej na budowie, 
przebudowie, modernizacji lub remoncie budynku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
c) architekt – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej. Wymagane doświadczenie przy wykonaniu co najmniej jednego projektu budowy lub 
przebudowy budynku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości całej dokumentacji 
projektowej co najmniej 250 000,00 PLN brutto oraz co najmniej jednego projektu placu manewrowego lub 
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parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą w tym małą architekturą, oświetleniem terenu o łącznej wartości całej 
dokumentacji projektowej co najmniej 50 000,00 PLN brutto;
Lub
co najmniej jednego projektu budowy lub przebudowy budynku wraz z niezbędną infrastrukturą tj. placem 
manewrowym lub parkingiem, małą architekturą, oświetleniem terenu o łącznej wartości całej dokumentacji 
projektowej co najmniej 300 000,00 PLN brutto;
d) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wymagane doświadczenie przy 
wykonaniu co najmniej jednego projektu konstrukcji budynku wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej wartości 
całej dokumentacji projektowej co najmniej 250 000,00 PLN brutto;
e) projektant branży drogowej – osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności drogowej. Wymagane doświadczenie przy wykonaniu co najmniej jednego projektu o 
łącznej wartości całej dokumentacji projektowej co najmniej 100 000,00 PLN brutto obejmującego m.in. budowę 
lub przebudowę drogi,
f) projektant branży sanitarnej – osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Wymagane 
doświadczenie jako projektant instalacji sanitarnych przy wykonaniu co najmniej jednego projektu o łącznej 
wartości całej dokumentacji projektowej co najmniej 100 000,00 PLN brutto obejmującego m.in. budowę lub 
przebudowę sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
Ciąg dalszy w Sekcji VI.3).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną (umowę) polegającą na budowie, 
przebudowie, modernizacji lub remoncie budynku wyposażonego w instalacje sanitarne, teletechniczne, 
bezpieczeństwa (w tym certyfikowany system zapobiegania powstawania pożaru w pomieszczeniu serwerowni) 
o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto;
2) skieruje do realizacji zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia tj.:
a) dyrektor kontraktu – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji dyrektora 
kontraktu/przedstawiciela Wykonawcy/kierownika budowy/zastępcy dyrektora kontraktu/inżyniera/zastępcy 
inżyniera kontraktu/inżyniera rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie 
pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub inżyniera przy realizacji co najmniej jednego zamówienia 
polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie obiektu budowlanego o łącznej wartości co 
najmniej 7 000 000,00 PLN brutto;
b) kierownik budowy – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta musi posiadać doświadczenie jako kierownik budowy/
przedstawiciel Wykonawcy/dyrektor kontraktu/ zastępca dyrektora kontraktu przy wykonaniu co najmniej 
jednej roboty budowlanej o łącznej wartości zamówienia co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto polegającej na 
budowie,przebudowie, modernizacji lub remoncie budynku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
c) architekt – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej. Wymagane doświadczenie przy wykonaniu co najmniej jednego projektu budowy lub 
przebudowy budynku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości całej dokumentacji 
projektowej co najmniej 250 000,00 PLN brutto oraz co najmniej jednego projektu placu manewrowego lub 
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parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą w tym małą architekturą, oświetleniem terenu o łącznej wartości całej 
dokumentacji projektowej co najmniej 50 000,00 PLN brutto;
lub
Co najmniej jednego projektu budowy lub przebudowy budynku wraz z niezbędną infrastrukturą tj. placem 
manewrowym lub parkingiem, małą architekturą, oświetleniem terenu o łącznej wartości całej dokumentacji 
projektowej co najmniej 300 000,00 PLN brutto;
d) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej – osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane 
doprojektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wymagane doświadczenie przy 
wykonaniu co najmniej jednego projektu konstrukcji budynku wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej wartości 
całej dokumentacji projektowej co najmniej 250 000,00 PLN brutto;
e) projektant branży drogowej – osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności drogowej. Wymagane doświadczenie przy wykonaniu co najmniej jednego projektu o 
łącznej wartości całej dokumentacji projektowej co najmniej 100 000,00 PLN brutto obejmującego m.in. budowę 
lub przebudowę drogi;
f) projektant branży sanitarnej – osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Wymagane 
doświadczenie jako projektant instalacji sanitarnych przy wykonaniu co najmniej jednego projektu o łącznej 
wartości całej dokumentacji projektowej co najmniej 100 000,00 PLN brutto obejmującego m.in. budowę lub 
przebudowę sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; Ciąg dalszy w sekcji VI.3).
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane, Kodeks 
cywilny i Prawo zamówień publicznych.
2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zostały zawarte we wzorze 
umowy.
3. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy.
4. Szczegółowe wymagania dot umów o podwykonawstwo określono w SIWZ oraz wzorze umowy.
5. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys. 10 % ceny całkowitej 
brutto podanej w ofercie.
Powinno być:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane, Kodeks 
cywilny i Prawo zamówień publicznych.
2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zostały zawarte we wzorze 
umowy.
3. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy.
4. Szczegółowe wymagania dot umów o podwykonawstwo określono w SIWZ oraz wzorze umowy.
5. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys. 5 % ceny całkowitej 
brutto podanej w ofercie.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składfania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
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Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 10:05
Powinno być:
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 10:05

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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