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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:

11/08/2017

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

mailto:dzp@pg.edu.pl
http://www.pg.edu.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:289127-2017:TEXT:PL:HTML
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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:
co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich posiadającą zgodnie
zRozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.7.2011 r. w sprawie prowadzeniaprac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badańarchitektonicznych
i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych(Dz.U. z 2011 r. Nr
165, poz. 987) uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich przyobiekcie zabytkowym.
Powinno być:
co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym,
która posiada, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987), tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu
studiów wyższych: na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji
zabytków - oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową w zakresie
konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: warunki realizacji umowy
Zamiast:
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 wodno-
kanalizacyjnych ielektrycznych, remont dachu, roboty wyburzeniowe i odtworzeniowe ścian i stropów wewnątrz
budynku.
Powinno być:
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: roboty wyburzeniowe i odtworzeniowe ścian i stropów wewnątrz
budynku.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


