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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: Anna Chudzik, Jadwiga Bogusiewicz-Curzytek
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 toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”
Numer referencyjny: ZP-AC-3800-14/17

II.1.2)

Główny kod CPV
45247100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja toru wodnego do
Portu Północnego w Gdańsku” polegających na jego modernizacji. Roboty budowlane w szczególności będą
obejmowały:
- roboty czerpalno - refulacyjne,
- oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych,
- Wykonanie oznakowania nawigacyjnego toru wodnego.
Realizacja zamówienia odbywać się będzie 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;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-042905
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 065-121887
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/03/2017
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.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
B) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby:
część 1 zamówienia: 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Przedstawiciela Wykonawcy, posiadającą
wykształcenie wyższe techniczne budowlane oraz co najmniej 6 lat doświadczenie zawodowego przy pracach
pogłębiarskich i/lub refulacyjnych, w tym przy co najmniej 1 projekcie (kontrakcie) realizowanym wostatnich
pięciu latach (przed terminem składania ofert) polegającym na wykonywaniu prac pogłębiarskichi/lub czerpalnorefulacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 000 PLN (pięćdziesiąt milionów);1 (jedną) osobą,
która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne budowlane,
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności
inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 r.Prawo budowlane
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego przy pracach pogłębiarskich
i/lub czerpalno-refulacyjnych na stanowisku kierownika budowy (przez cały okres trwania kontraktu lub
co najmniej 12 m-cy), w tym przy co najmniej 1 projekcie (kontrakcie) realizowanym w ostatnich pięciu
latach (przed terminem składania ofert) polegającym na wykonywaniu prac pogłębiarskich i/lub czerpalnorefulacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 15 000 000 PLN (piętnaście milionów); 2 (dwie)osoby
kierownika robót, posiadających wykształcenie wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracach pogłębiarskich i/lub czerpalno- refulacyjnych na
stanowisku kierownik budowy/robót (przez cały okres trwania kontraktu lub co najmniej 12 m-cy), w tym
przy co najmniej 1 projekcie (kontrakcie) realizowanym w ostatnich pięciu latach (przed terminem składania
ofert)polegającym na wykonywaniu prac pogłębiarskich i/lub czerpalno-refulacyjnych o wartości brutto nie
mniejszej niż 5 000 000 PLN. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów
wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie
z dnia22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacjach zawodowych nabytych w państwach członkowskich
UE.
Powinno być:
B) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby:
część 1 zamówienia: 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Przedstawiciela Wykonawcy, posiadającą
wykształcenie wyższe techniczne budowlane oraz co najmniej 6 lat doświadczenie zawodowego przy
pracach pogłębiarskich i/lub refulacyjnych, w tym przy co najmniej 1 projekcie (kontrakcie) realizowanym w
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ostatnich pięciu latach (przed terminem składania ofert) polegającym na wykonywaniu prac pogłębiarskich
i/lub czerpalno-refulacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 000 PLN (pięćdziesiąt milionów);
1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie wyższe
techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego przy
pracach pogłębiarskich i/lub czerpalno-refulacyjnych na stanowisku kierownika budowy/robót (przez cały okres
trwania kontraktu lub co najmniej 12 m-cy), w tym przy co najmniej 1 projekcie (kontrakcie) realizowanym w
ostatnich pięciu latach (przed terminem składania ofert) polegającym na wykonywaniu prac pogłębiarskich
i/lub czerpalno-refulacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 15 000 000 PLN (piętnaście milionów); 2
(dwie) osoby na stanowisko kierownika robót, posiadających wykształcenie wyższe techniczne budowlane,
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności
inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014, w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracach pogłębiarskich i/lub
czerpalno- refulacyjnych na stanowisku kierownik budowy/robót (przez cały okres trwania kontraktu lub co
najmniej 12 m-cy), w tym przy co najmniej 1 projekcie (kontrakcie) realizowanym w ostatnich pięciu latach
(przed terminem składania ofert)polegającym na wykonywaniu prac pogłębiarskich i/lub czerpalno-refulacyjnych
o wartości brutto nie mniejszej niż 5 000 000 PLN.
część 2 zamówienia: 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą
wykształcenie wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń.
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących
oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia22.12.2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacjach zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:
Zamiast:
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
a) część 1 zamówienia: osób, o których mowa w klauzuli 6.1.1 SWK wzoru umowy (Załącznik nr 3A do
SIWZ),tj.:
— wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatorów sprzętu w
zakresierealizacji przedmiotu zamówienia wskazanym w OPZ,
— 1 (jedną) osobę pełniącą funkcję Przedstawiciela Wykonawcy, w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) osób, o których mowa w § 2 ust.4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3B do SIWZ, tj.: osób
wykonujących czynności: fizyczna realizacja prac modernizacyjnych i innych prac związanych w tym
związanych z montażem sprzętu, operowanie sprzętem służącym do prowadzenia prac;
Powinno być:
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
a) część 1 zamówienia: osób, o których mowa w klauzuli 6.1.1 SWK wzoru umowy (Załącznik nr 3A do
SIWZ),tj.:
— wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatorów sprzętu w
zakresierealizacji przedmiotu zamówienia wskazanym w OPZ,
— 1 (jedną) osobę pełniącą funkcję Przedstawiciela Wykonawcy, w pełnym wymiarze czasu pracy,
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b) część 2 zamówienia: osób, o których mowa w § 2 ust.4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3B do
SIWZ, tj.: osób wykonujących czynności: fizyczna realizacja prac modernizacyjnych i innych prac, w tym
związanych z montażem sprzętu, operowanie sprzętem służącym do prowadzenia prac;
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 26/06/2017
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 28/06/2017
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/06/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/06/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

