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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
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: 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:
Przebudowa nabrzeża Polski Hak w Gdańsku w ramach projektu: Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego
(w Gdańsku). Etap IIIA
Numer referencyjny: ZP-JBC-3800-49/18

II.1.2)

Główny kod CPV
45241500

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych określonych jako: Przebudowa nabrzeża Polski
Hak w Gdańsku” w ramach projektu: „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”
oraz usunięcie w nich wszelkich wad.
2. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC: „Warunki Kontraktowe dla
Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, 4-te wydanie
2008)”, (obowiązuje tekst w języku polskim), zmienione treścią warunków szczególnych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania, rozliczenia
i odbioru Robót zawarte są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w powiązaniu z
Warunkami Kontraktu, Opisem przedmiotu zamówienia oraz w Przedmiarach robót – stanowiących załączniki
do niniejszej SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2018

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zam-pub
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-153381
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 199-449804
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/10/2018

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 niniejszego zamówienia publicznego niżej wymienione osoby:
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Przedstawiciela Wykonawcy, posiadającą wykształcenie
wyższe techniczne budowlane i doświadczenie zawodowe w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane
jako Przedstawiciel Wykonawcy (lub równoważne stanowisko polegające na zarządzaniu kontraktem/
projektem np. typu Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik Zespołu) lub Kierownik Budowy, na
budowach prowadzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne 5, w tym doświadczenie
nad prowadzeniem co najmniej 2 (dwóch) morskich budowli hydrotechnicznych polegających na budowie
lub przebudowie nabrzeży, pirsów, pomostów, falochronów (z wyłączeniem falochronów o konstrukcji
narzutowej),każdej przez cały okres realizacji kontraktu (tj. od rozpoczęcia do wystawienia Świadectwa
Przejęcia lub dokumentu równoważnego) lub przez okres minimum 12 miesięcy,
— 1 (jedną) osobę, 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, co najmniej 6 (sześć) lat doświadczenia zawodowego na stanowisku
kierownika budowy, w tym doświadczenie nad prowadzeniem 2 (dwóch) robót hydrotechnicznych polegających
na budowie lub przebudowie nabrzeży, pirsów, pomostów, falochronów (z wyłączeniem falochronów o
konstrukcji narzutowej) o wartości (wynagrodzenie Wykonawcy robót budowlanych) nie mniejszej niż 7 000
000 PLN (słownie: siedem milionów) brutto każda, w tym co najmniej na 1 (jednym) projekcie prowadzonym w
ostatnich 5 latach (przed terminem składania ofert) przez cały okres realizacji kontraktu,
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót hydrotechnicznych, posiadającą wykształcenie
wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju ws. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co najmniej 3 (trzy)
lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (robót) lub inspektora nadzoru,
w tym doświadczenie zdobyte na stanowisku kierownik budowy (robót) lub inspektor nadzoru nad
prowadzeniem1 (jednej) roboty hydrotechnicznej polegającej na budowie lub przebudowie nabrzeży, pirsów,
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pomostów,falochronów (z wyłączeniem falochronów o konstrukcji narzutowej) o wartości (wynagrodzenie
wykonawcy robót budowlanych) nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych brutto),
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą wykształcenie
wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju ws. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co najmniej 3
(trzy)lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy / robót lub inspektora nadzoru
Powinno być:
B. skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego niżej wymienione osoby:
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Przedstawiciela Wykonawcy, posiadającą wykształcenie
wyższe techniczne budowlane i doświadczenie zawodowe w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane
jako Przedstawiciel Wykonawcy (lub równoważne stanowisko polegające na zarządzaniu kontraktem/
projektem np. typu Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu, Kierownik Zespołu) lub Kierownik Budowy, na
budowach prowadzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, w tym doświadczenie
nad prowadzeniem co najmniej 2 (dwóch) morskich budowli hydrotechnicznych polegających na budowie
lub przebudowie nabrzeży, pirsów, pomostów, falochronów (z wyłączeniem falochronów o konstrukcji
narzutowej),każdej przez cały okres realizacji kontraktu (tj. od rozpoczęcia do wystawienia Świadectwa
Przejęcia lub dokumentu równoważnego) lub przez okres minimum 12 miesięcy,
— 1 (jedną) osobę, 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 lipca 1994
r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co najmniej 6 (sześć) lat doświadczenia
zawodowego na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie nad prowadzeniem 2 (dwóch) robót
hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie nabrzeży, pirsów, pomostów, falochronów (z
wyłączeniem falochronów o konstrukcji narzutowej) o wartości (wynagrodzenie Wykonawcy robót budowlanych)
nie mniejszej niż 7 000 000 (słownie: siedem milionów) zł brutto każda;
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót hydrotechnicznych, posiadającą wykształcenie
wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju ws. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co najmniej 3 (trzy)
lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (robót) lub inspektora nadzoru,
w tym doświadczenie zdobyte na stanowisku kierownik budowy (robót) lub inspektor nadzoru nad
prowadzeniem1 (jednej) roboty hydrotechnicznej polegającej na budowie lub przebudowie nabrzeży, pirsów,
pomostów,falochronów (z wyłączeniem falochronów o konstrukcji narzutowej) o wartości (wynagrodzenie
wykonawcy robót budowlanych) nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych brutto),
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą wykształcenie
wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju ws. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co najmniej 3
(trzy)lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy / robót lub inspektora nadzoru.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
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Data: 21/12/2018
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 08/01/2019
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/12/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/01/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

