
Ogłoszenie nr 540403453-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.

Gdynia:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 773744-N-2020

Data: 30/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 14500001111000, ul. ul.

Chrzanowskiego  10, 81-338  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: III 1.3)

Punkt: pkt 1 lit. b)

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: Wykonawca

spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1. Wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

(łącznie): b) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu morskiej budowli

hydrotechnicznej2), takiej jak: falochron, pirs, nabrzeże lub umocnienie brzegu, każda o wartości

nie mniejszej niż 5 000 000 (pięć milionów) PLN brutto. Informacje uzupełniające: 1)

Wykonawca może wykazać się zadaniem, które spełnia jednocześnie wymogi, o których mowa

w lit. a)-b) powyżej lub wykazać się odrębnymi zadaniami spełniającymi wymogi, o których

mowa w lit. a)-b) powyżej 2) morska budowla hydrotechniczna w rozumieniu §2 pkt 6
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rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie

warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 1998r., Nr 101, poz. 645 ze zm.) 3) Przez wykonanie roboty budowlanej

należy rozumieć co najmniej podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego

dokumentu 4) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych

niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski

obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie

ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa.Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1. Wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie (łącznie): b) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu

(budowa lub przebudowa5)) morskiej budowli hydrotechnicznej2), takiej jak: falochron, pirs,

nabrzeże lub umocnienie brzegu, każda o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 (pięć

milionów) PLN brutto. Informacje uzupełniające: 1)Wykonawca może wykazać się zadaniem,

które spełnia jednocześnie wymogi, o których mowa w lit. a)-b) powyżej lub wykazać się

odrębnymi zadaniami spełniającymi wymogi, o których mowa w lit. a)-b) powyżej 2)morska

budowla hydrotechniczna w rozumieniu §2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jaki

powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998r., Nr

101, poz. 645 ze zm.) 3)Przez wykonanie roboty budowlanej należy rozumieć co najmniej

podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu 4)Do przeliczenia na PLN

wartości wskazanej w dokumentach złożonych napotwierdzenie spełniania warunków udziału

w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs

publikowany przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do

ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem 5)Budowa lub

przebudowa - w rozumieniu przepisów ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

2020, poz. 1333 ze zm.)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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Numer sekcji: III.1.3)

Punkt: pkt 2 ppkt 2)

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże,że: 2. Skieruje do realizacji niniejszego

zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, spełniające następujące wymagania: 2) 1

(jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą: - uprawnienia

budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej - co najmniej 4 (czteroletnie)

doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w

specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej (nabyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych

w powyższym zakresie), w tym pełnienie powyższej funkcji, przez cały okres realizacji (od

rozpoczęcia do zakończenia) lub przez okres minimum 12 miesięcy, na jednej robocie

budowlanej polegającej na wykonaniu budowli hydrotechnicznej2), takiej jak: falochron,

pirs, nabrzeże lub umocnienie brzegu, każda o wartości nie mniejszej niż 5000 000 (pięć

milionów) PLN brutto. Informacje uzupełniające: 1) Zamawiający nie dopuszcza łączenia

ww. funkcji przez jedną osobę 2) morska budowla hydrotechniczna w rozumieniu §2 pkt 6

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w

sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać morskie budowle

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998r., Nr 101, poz. 645 ze zm.) 3) Przez

wykonanie projektu budowlanego należy rozumieć odebranie go na podstawie protokołu

lub innego dokumentu przez zamawiającego 4) Jako zakończenie roboty budowlanej należy

rozumieć co najmniej podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu 5)

Przez „doświadczenie zawodowe przy projektowaniu” należy rozumieć okres wykonywania

projektów liczony od daty podpisania umowy do dnia wykonania projektu (daty na

projekcie) 6) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych

niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski

obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany

będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem; 7) Uprawnienia budowlane 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 8)Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie

przepisów wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na
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zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacjach

zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej; 9) W

przypadku, gdy któraś z osób wskazanych przez Wykonawcę posiada kwalifikacje

zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia, zgodnie z prawem

działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską), uznaje

się, że osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w

zakresie swego zawodu, po dopełnieniu formalności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo

budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą o

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst

jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.); 10) Przez minimalne doświadczenie

zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane rozumie się

pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień do daty upływu terminu

składania ofert w niniejszym postępowaniu.

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże,że: 2. Skieruje do realizacji niniejszego

zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, spełniające następujące wymagania:

2) 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą: −

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

inżynieryjnej hydrotechnicznej; − co najmniej 4 (czteroletnie) doświadczenie zawodowe

w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności

inżynieryjnej hydrotechnicznej (nabyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych w

powyższym zakresie), w tym pełnienie powyższej funkcji11) na jednej robocie

budowlanej polegającej na wykonaniu budowli hydrotechnicznej2), takiej jak: falochron,

pirs, nabrzeże lub umocnienie brzegu. Wartość roboty budowlanej, o której mowa

powyżej powinna być nie mniejsza niż 5 000 000 (pięć milionów) PLN brutto.

Informacje uzupełniające: 1) Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji przez

jedną osobę 2) morska budowla hydrotechniczna w rozumieniu §2 pkt 6 rozporządzenia

Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie

warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne I

ich usytuowanie (Dz. U. 1998r., Nr 101, poz. 645 ze zm.) 3) Przez wykonanie projektu

budowlanego należy rozumieć odebranie go na podstawie protokołu lub innego

dokumentu przez zamawiającego; 4) Jako zakończenie roboty budowlanej należy

rozumieć co najmniej podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu
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5) Przez „doświadczenie zawodowe przy projektowaniu” należy rozumieć okres

wykonywania projektów liczony od daty podpisania umowy do dnia wykonania

projektu (daty na projekcie) 6) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w

dokumentach złożonych napotwierdzenie spełniania warunków udziału w

postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni

kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu

kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs

przed tym dniem; 7)Uprawnienia budowlane 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

8)Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów

wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na

zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacjach zawodowych nabytych w państwach członkowskich wUnii

Europejskiej; 9) W przypadku, gdy któraś z osób wskazanych przez Wykonawcę

posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do

prowadzenia, zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie

członkowskim UE (poza Polską), uznaje się, że osoba ta może wykonywać na

terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swego zawodu, po

dopełnieniu formalności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.

Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą o samorządach

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jedn. Dz.U.

z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.); 10) Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla

stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane rozumie się pełne lata

czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień do daty upływu terminu składania

ofert w niniejszym postępowaniu. 11) Funkcja powinna być pełniona przez cały okres

realizacji roboty budowlanej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 5.1)

Punkt: 3)

W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
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SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W

ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 3)

wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 3, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W

ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 3)

wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te

usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6

Punkt: 2)
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W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 20.01.2021, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 03.02.2021, godzina: 09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6.5)

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: informujemy, że publiczne sesje otwarcia ofert przetargowych

w postępowaniach prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych, odbywają się w formie transmisji on-line. Link do

kanału: https://www.youtube.com /channel/UCEz56jXsyB-

p-e62gxMMLOQInformacje dodatkowe 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie

Zamawiającego – pok. 39, w dniu 20.01.2021r., o godzinie 09:30. W zaistniałej

sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że publiczne sesje otwarcia ofert

przetargowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odbywają się w formie transmisji

on-line. Link do kanału: https://www.youtube.com /channel/UCEz56jXsyB-

p-e62gxMMLOQ

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe 4. Otwarcie ofert nastąpi w

siedzibie Zamawiającego – pok. 39, w dniu 03.02.2021r., o godzinie 09:30. W

zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że publiczne sesje

otwarcia ofert przetargowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odbywają się w

formie transmisji on-line. Link do kanału: https://www.youtube.com /channel

/UCEz56jXsyB-p-e62gxMMLOQ
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