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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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: Iwona Piastowska, Jolanta Gurska
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:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: "Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego"
Numer referencyjny: ZP-IP-3800-42/17

II.1.2) Główny kod CPV
71247000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na projekcie "Ochrona brzegów morskich
w rejonie Półwyspu Helskiego". Inżynier Kontraktu odpowiedzialny będzie za zapewnienie profesjonalnego
i kompletnego nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad Kontraktem na Roboty realizowane w
ramach w/w Zadania zgodnie z Umową, ustawą PB i przepisami z nim związanymi oraz prowadzenie kontroli
zgodności wykonywanych Robót z Kontraktem z Wykonawcą Robót, dokumentacją projektową, pozwoleniami
na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami polskiego prawa oraz zasadami wiedzy
inżynieryjnej, w tym dokonywania kontroli w czasie dostarczania Materiałów i Urządzeń, które będą niezbędne
do realizacji Robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

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

21/09/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

mailto:zam_pub@umgdy.gov.pl
www.umgdy.gov.pl
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-125365
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 176-360535
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/09/2017

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: II.2.13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: uzupełnić
Powinno być:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0026/17, tytuł projektu: Ochrona brzegów morskich w rejonie
Półwyspu Helskiego.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, akapit
Zamiast:
- 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Inżyniera Rezydenta, posiadającą wykształcenie wyższe
techniczne (lub ekonomiczne lub prawnicze) i co najmniej 6 (sześć) lat doświadczenia zawodowego w
kierowaniu zespołem prowadzącym nadzór nad inwestycjami budowlanymi oraz doświadczenie w kierowaniu
nadzorem nad realizacją 2 (dwóch) zakończonych inwestycji budowlanych realizowanych w oparciu o Warunki
Kontraktowe FIDIC lub równoważne o wartości inwestycji nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć
milionów złotych) każda;
Przez Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne rozumie się Warunki Kontraktowe FIDIC lub warunki
powstałe przez dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej
np. Warunki Kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka
Brytania), PRAG (Polska).
Powinno być:
- 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Inżyniera Rezydenta, posiadającą wykształcenie wyższe
techniczne (lub ekonomiczne lub prawnicze) i co najmniej 6 (sześć) lat doświadczenia zawodowego w
kierowaniu zespołem prowadzącym nadzór nad inwestycjami budowlanymi oraz doświadczenie w kierowaniu
nadzorem nad realizacją 2 (dwóch) zakończonych inwestycji budowlanych (przez okres minimum 12 miesięcy
lub przez cały okres prowadzenia robót, przy czasie trwania prac mniejszym niż 12 miesięcy), realizowanych w
oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne o wartości inwestycji nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł
(słownie: dziesięć milionów złotych) każda;
Przez Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne rozumie się Warunki Kontraktowe FIDIC lub warunki
powstałe przez dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej
np. Warunki Kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka
Brytania), PRAG (Polska).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:360535-2017:TEXT:PL:HTML
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Zamiast:
Data: 25/10/2017
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 25/10/2017
Czas lokalny: 10:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/10/2017
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


