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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polska
E-mail: dzp@pg.edu.pl
Faks: +48 583472913
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pg.edu.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
przebudowa i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul.
Gabriela Narutowicza 11/12
Numer referencyjny: ZP/141/055/R/17

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Zakres prac obejmuje roboty budowlane wraz ze wszystkimi branżami, związanymi z remontem i rozbudową
istniejącego zabytkowego budynku na terenie Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ulicy G. Narutowicza.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-100194
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 141-289127
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 21/07/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
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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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą remont, rozbudowę lub przebudowę obiektu
znajdującego się pod ochroną konserwatorską na kwotę brutto nie mniejszą niż 6 000 000,00 w ramach jednej
umowy.
Powinno być:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą remont, rozbudowę lub przebudowę obiektu
znajdującego się pod ochroną konserwatorską na kwotę brutto nie mniejszą niż 6 000 000,00 zł w ramach
jednej umowy.
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:
Zamiast:
1. Szczegółowe i istotne postanowienia umowy zawiera „Wzór Umowy” załączniki nr 3 do SIWZ,, 2.Zgodniez
art. 29 ust 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę
lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
Robotybudowlane renowacyjne i branżowe, Budowa infrastruktury naziemnej – tereny zielone wokół budynku,
Robotyodtworzeniowe zewnętrzne na budynku i w terenie przyległym, Przebudowa instalacji wszystkich branż
wewnętrznych w budynku, Montaż wyposażenia wnętrz budynku
3.Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt. 1 Ustawy Pzp, zastrzega obowiązek
osobistegowykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga aby
Wykonawcaosobiście wykonał następujące części zamówienia: wykonanie instalacji wewnętrznych wodnokanalizacyjnych ielektrycznych, remont dachu, roboty wyburzeniowe i odtworzeniowe ścian i stropów wewnątrz
budynku.
Powinno być:
1. Szczegółowe i istotne postanowienia umowy zawiera „Wzór Umowy” załączniki nr 3 do SIWZ,, 2.Zgodniez
art. 29 ust 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę lub
podwykonawcę, osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: Roboty
budowlane renowacyjne i branżowe, Budowa infrastruktury naziemnej – tereny zielone wokół budynku, Roboty
odtworzeniowe zewnętrzne na budynku i w terenie przyległym, Przebudowa instalacji wszystkich branż
wewnętrznych w budynku, Montaż wyposażenia wnętrz budynku
3.Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt. 1 Ustawy Pzp, zastrzega obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga aby Wykonawca
osobiście wykonał następujące części zamówienia: wykonanie instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych
i elektrycznych, remont dachu, roboty wyburzeniowe i odtworzeniowe ścian i stropów wewnątrz budynku. 4.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy dotyczących:
a)terminu:Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku
wystąpienia jednej z niżej wymienionej okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji
całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z:
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- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne zdarzenia losowe), nieprzewidziane i
niemożliwe do przewidzenia
- wstrzymania robót przez Zamawiającego
- konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez projektanta korekt i uściśleń w rozwiązaniach projektowych,
- ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w budynku,
- ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód prawnych, formalnych lub
technologicznych, w szczególności potrzeba uzyskania dodatkowych niemożliwych do przewidzenia na etapie
planowania decyzji lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów
- realizacji robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania części robót,
- niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających bądź w poważnym stopniu utrudniających
realizację robót, co każdorazowo potwierdzi kierownik budowy w oparciu o złożony przez Wykonawcę dokument
IMiGW o stanie pogody. Za niekorzystne warunki pogodowe utrudniające realizację robót zewnętrznych Strony
uznają temperaturę poniżej +5°C przez okres min. 3 dni roboczych, opady deszczu ciągłe - powyżej 2 dni
roboczych. W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne, z tym że wielkość
zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała. Wydłużenie okresu obowiązywania umowy
nakłada na wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości. b) zakresu i wartości umowy
Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy mogą być roboty zamienne lub zaniechane.
Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: 1)jest korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji
umowy lub przyniesie korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, 2)stało się konieczne
na skutek ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej, lub przeszkód, 3)pozwolą osiągnąć lepsze
parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej,4)dotyczą zastosowania
nowych technologii nieznanych zamawiającemu i niedostępnych w momencie zawarcia umowy, 5)zleconych
robót dodatkowych . Realizacja robót zamiennych w stosunku do określonych w umowie, musi być
wywołana czynnikami obiektywnymi związanymi z tą realizacją tj. niezależnymi od wykonawcy, związanymi
z koniecznością wprowadzenia zmian warunkujących realizację prac zgodnie ze sztuką budowlaną, nie
powodującymi rozsrozszerzenia przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej ani
wynagrodzenia wykonawcy.
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiajacy nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, udzielenia zamówień, o których mowa w art.
67ust.1 pkt. 6 Ustawy Pzp, rozliczenia w walutach obcych, przeprowadzenia aukcji elektronicznej,
ustanowieniadynamicznego systemu zakupów. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed
upływemterminu składania ofert, wadium w wysokości: 250 000 PLN, dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł.
Powinno być:
Zamawiajacy nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, udzielenia zamówień, o których mowa w art.
67ust.1 pkt. 6 Ustawy Pzp, rozliczenia w walutach obcych, przeprowadzenia aukcji elektronicznej,
ustanowieniadynamicznego systemu zakupów. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie,
przed upływemterminu składania ofert, wadium w wysokości: 250 000 PLN, dwieście pięćdziesiąt tysięcy
zł. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
wynosi 10% wysokości ceny oferty.
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VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
1.Dokumenty, o których mowa ust. 9 Sekcji VI.3), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa ust. 9 Sekcji VI.3, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 1 niniejszej sekcji stosuje się.
4.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 2 lit. a Sekcji
VI.3), składa dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 Sekcji VI.3., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14
i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 niniejszej sekcji
stosuje się.
5.Zmiany umowy ciąg dalszy Sekcji VII.1.2): Wprowadzenie robót zaniechanych jest możliwe jeśli:1) są
one następstwem zleconych robót dodatkowych 2) konieczność rezygnacji z tych robót jest niezbędna
dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 3)zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że
wykonanie części robót nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Wartość robót zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy. c)zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 1)Strony zobowiązują się dokonać
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w formie
pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:-zmiany
stawki podatku od towarów i usług,2)zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych
od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,d)
zmiany w składzie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia 1) Wykonawca może dokonywać
zmiany osób, które będą uczestniczyć w Wykonywaniu zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nową osobę. 2) w przypadku zmiany osoba,
która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie, jakie
posiadają osoby wskazane w ofercie, spełniać wymagania określone w siwz oraz postanowieniach umowy3)
Wykonawca musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadku śmierci, choroby lub wypadku
lub innej przyczyny wyłączającej możliwość pracy któregokolwiek z osób. 4) Zamawiający może żądać
zmiany, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z
Umowy.Zmiana Pracownika świadczącego Roboty budowlane dokonana zgodnie z zapisami § 5 ust. 16 pkt. 2
umowy nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy. e)zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy1)
Wykonawca może dokonać zmiany lub zrezygnować z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia dany
warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia,

