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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 na Projekcie "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej"
Numer referencyjny: ZP-IP-3800-35/17

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 "Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej". Inżynier Kontraktu odpowiedzialny będzie za zapewnienie
profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego 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:

25/10/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: zam-pub
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-131932
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 185-379323
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/09/2017

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: III.1.3
Zamiast:
- 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego branży
hydrotechnicznej,posiadającą wykształcenie wyższe techniczne budowlane i uprawnienia budowlane do
kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w rozumieniu Ustawy z
dnia 07.07.1994 r.Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 j.t. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278)
i co najmniej6 (sześć) lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie lub nadzorze robót oraz co najmniej
4 (cztery)lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami hydrotechnicznymi;
- 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. opiniowania projektów wykonawczych,posiadającą
wykształcenie wyższe techniczne budowlane oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w rozumieniu Ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2016.290 j.t. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.09.2014 r.w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278), i co najmniej 4 (cztery) lata
doświadczenia zawodowego jako projektant bądź sprawdzający;
Powinno być:
- 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego branży
hydrotechnicznej,posiadającą wykształcenie wyższe techniczne budowlane i uprawnienia budowlane do
kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w rozumieniu Ustawy z
dnia 07.07.1994 r.Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 j.t. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278)
i co najmniej6 (sześć) lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie lub nadzorze robót oraz co najmniej
4 (cztery) lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami hydrotechnicznymi;
- 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego branży
elektrycznej,posiadającą wykształcenie wyższe techniczne budowlane i uprawnienia budowlane do kierowania
robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 j.t. ze
zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.09.2014 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278), i co najmniej 6 (sześć) lat doświadczenia zawodowego
w wykonawstwie lub nadzorze robót oraz co najmniej 4 (cztery) lata doświadczenia zawodowego na
stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej i
elektroenergetycznej;
- 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. opiniowania projektów wykonawczych,posiadającą
wykształcenie wyższe techniczne budowlane oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
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w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w rozumieniu Ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2016.290 j.t. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.09.2014 r.w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278), i co najmniej 4 (cztery) lata
doświadczenia zawodowego jako projektant bądź sprawdzający;
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
I. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
II. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia:prace związane z rozliczeniami finansowymi z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych.
III. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. osób, o których mowa w § 4 ust.
9wzoru umowy - osoby pełniące na przedmiotowym zadaniu wszystkie funkcje oprócz inspektorów nadzoru i
Inżyniera Rezydenta.
Sposób dokumentowania zatrudnienia został określony w § 4 ust. 10 wzoru umowy.
Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli zostały określone w § 4 ust. 10 wzoru umowy.
Sankcje z tytułu niespełniania powyższych wymagań zostały określone w § 4 ust. 11 wzoru umowy.
Powinno być:
I. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
II. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia:prace związane z rozliczeniami finansowymi z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych.
III. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. osób, o których mowa w § 4 ust.
9wzoru umowy - osoby wykonujące czynności specjalisty ds. rozliczeń.
Sposób dokumentowania zatrudnienia został określony w § 4 ust. 10 wzoru umowy.
Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli zostały określone w § 4 ust. 10 wzoru umowy.
Sankcje z tytułu niespełniania powyższych wymagań zostały określone w § 4 ust. 11 wzoru umowy.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/11/2017
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 20/11/2017
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/11/2017
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


