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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Gurska, Iwona Piastowska
Tel.:  +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl 
Faks:  +48 586217231
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umgdy.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap
IIIA”
Numer referencyjny: ZP-JG-3800-6/17

II.1.2) Główny kod CPV
45241500

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na Projekcie Modernizacja wejścia do portu
wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA polegających na przebudowie i modernizacji:
1) Nabrzeża Flisaków (ok. 306 mb)
2) Nabrzeża XVIII (ok. 531 mb)
3) Nabrzeża Retmanów (ok. 938 mb)
na zasadach określonych w FIDIC (Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, 4te wydanie 2008) – obowiązuje tekst w języku polskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją
techniczną stanowiące odpowiednio dla części 1-3 zamówienia załączniki od 4A do 4C do SIWZ.

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

14/04/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:zam_pub@umgdy.gov.pl
www.umgdy.gov.pl
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-032479
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 050-091402
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/03/2017

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt.5 lit a) – i) SIWZ.
Powinno być:
III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt.5 lit a) – i) SIWZ, tj.:
a) informacji z KRK (...) art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (..),
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego (..),
c) zaświadczenia ZUS lub KRUS (..),
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (..)
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku (..)
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku (..) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy;
h) oświadczenia wykonawcy (..) o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy (..);
i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu (..).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 25/04/2017
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 16/05/2017
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/04/2017
Czas lokalny: 10:00

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:91402-2017:TEXT:PL:HTML
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Powinno być:
Data: 16/05/2017
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


