
Ogłoszenie nr 500111555-N-2018 z dnia 19-05-2018 r.

Gdynia:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 539401-N-2018

Data: 03/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny

14500001111, ul. ul. Chrzanowskiego  10, 81338   Gdynia, woj. pomorskie,

państwo Polska, tel. (58) 355 33 33, e-mail zam_pub@umgdy.gov.pl, faks (58)

620 67 43.

Adres strony internetowej (url): www.umgdy.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.9)

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 2. Zamawiający wymaga

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
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pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,

tj. osób, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 20 wzoru umowy stanowiącego

załącznik nr 3 do SIWZ; przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca

lub Podwykonawca będzie stale zatrudniał na podstawie umowy o pracę

w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań osoby

wykonujące prace fizyczne i operatorów sprzętu obsługującego

realizację niniejszego zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 2. Zamawiający

wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie

realizacji zamówienia, tj. osób, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 20

wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; przy realizacji

przedmiotu umowy Wykonawca lub Podwykonawca będzie stale

zatrudniał na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy

adekwatnym do powierzonych zadań operatorów sprzętu obsługującego

realizację niniejszego zamówienia i osoby wykonujące prace fizyczne, w

szczególności: prace ziemne, prace rozbiórkowe oraz prace budowlane w

zakresie konstrukcyjnym.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

(...) oraz B) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego niżej

wymienione osoby: - 1 osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika
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Budowy, posiadającą uprawnienia w branży konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie oraz doświadczenie w kierowaniu lub

nadzorowaniu 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie

obiektów o charakterze przemysłowym, usługowym lub

magazynowym - 1 osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika

robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - 1 osobę, która

będzie pełniła funkcję Kierownika robót sanitarnych, posiadającą

uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji

sanitarnych bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, - 1 osobę, która będzie pełniła funkcję

Kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi o specjalności drogowej bez ograniczeń w

rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września

2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w
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ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający

dopuszcza łączenie funkcji Kierownika Budowy z funkcją

Kierownika robót drogowych. 2. Zamawiający akceptuje

uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym

przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów i uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi oraz zagraniczne uprawnienia uznane w

zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015

r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej. 3. W przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

warunki, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) SIWZ zostaną spełnione

wyłącznie jeżeli: a) jeden z wykonawców ubiegających się o

udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie warunku, o

którym mowa w punkcie V.1.2).c).A), b) wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia wykażą łączne spełnianie warunku, o

którym mowa w punkcie V.1.2).c)B).

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub

zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek

jeżeli wykaże, że: (...) oraz B) Skieruje do realizacji zamówienia

publicznego niżej wymienione osoby: - 1 osobę, która będzie

pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia w

branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu
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Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie oraz doświadczenie w kierowaniu lub

nadzorowaniu 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na

budowie obiektów o charakterze przemysłowym, usługowym lub

magazynowym - 1 osobę, która będzie pełniła funkcję

Kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w

rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie, - 1 osobę, która będzie pełniła funkcję

Kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, w rozumieniu

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie, - 1 osobę, która będzie pełniła funkcję

Kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej bez

ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, w rozumieniu Ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w
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sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie

lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych

lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: 1.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika Budowy

z funkcją Kierownika robót drogowych. 2. Zamawiający

akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające

uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach

opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej. 3. W przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) SIWZ

zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a) jeden z wykonawców

ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne

spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie V.1.2).c).A), b)

wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą

łączne spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie

V.1.2).c)B).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

2018-05-25, godzina: 09:45.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

2018-05-29, godzina: 09:45.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 7. Załączone do

SIWZ przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy;

Wykonawca skalkuluje cenę cenę oferty w oparciu o

dokumentację projektową.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.7

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 2. Formularz

Cenowy - Załącznik nr 1A do SIWZ.
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