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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367858-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane
2018/S 161-367858

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 141-322392)

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
NIP: 5840203593 REGON:000001620
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Kryczałło
E-mail: szp@wilis.pg.gda.pl 
Faks:  +48 583472413
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pg.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.dzp.pg.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja budynku Żelbet Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej – etap I
Numer referencyjny: ZP 15/WILiŚ/2018, CRZP 143/002/R/18

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją części budynku Żelbet Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanego na terenie kampusu Politechniki
Gdańskiej w Gdańsku – Wrzeszczu, pomiędzy ulicami Siedlicką i Traugutta (działka nr 403, obręb 55). Zakres
prac obejmuje roboty budowlane wraz ze wszystkimi branżami, związanymi z remontem części zabytkowego
budynku. Modernizacja budynku Żelbet ma dostosować go do aktualnych potrzeb Wydziału Inżynierii Lądowej
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i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W remontowanym i przebudowanym budynku znajdą się laboratoria,
pomieszczenia biurowo-administracyjne oraz pomieszczenia dydaktyczne, magazynowe oraz sanitarne. Obiekt
zostanie wyposażony m.in. w instalacje sieci światłowodowych, wewnętrzną sieć strukturalną, kontrolę dostępu,
klimatyzację i wentylację mechaniczną.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/08/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 141-322392

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

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 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem remont
budynku wpisanego do rejestru zabytków, na kwotę brutto nie mniejszą niż 2 500 000,00 PLN (słownie złotych:
dwa miliony pięćset tysięcy 00/100), w ramach 1 umowy oraz, że dysponuje:
• 1 osobą do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, pełniącą
funkcję kierownika budowy, która będzie uczestniczyła w wykonaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
• co najmniej 1 osobą do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą funkcję kierownika robót branży
sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń;
• co najmniej 1 osobą do realizacji zamówienia publicznego, pełniąca funkcję kierownika robót elektrycznych,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
• co najmniej 1 osobą do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą funkcję kierownika robót branży
teletechnicznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń;
• co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich, która ukończyła studia drugiego
stopnia lub jednolite studnia magisterskie, w zakresie konserwacji zabytków oraz która przez co najmniej 9
miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich,
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia
7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z
2016 r. poz. 65 z późn. zm.).

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322392-2018:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S161
23/08/2018
367858-2018-PL

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 3 / 4

23/08/2018 S161
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 4

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia imienia i nazwiska osób, które będą wykonywały czynności przy realizacji zamówienia
jako: kierownik budowy, kierownik robót branży sanitarnej, kierownik robót elektrycznych, kierownik robót branży
teletechnicznej oraz kierownik prac konserwatorskich.
Powinno być:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem
remont budynku wpisanego do rejestru zabytków, na kwotę brutto nie mniejszą niż 2 500 000,00 PLN (słownie
złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100), w ramach 1 umowy oraz, że dysponuje:
• 1 osobą do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, pełniącą
funkcję kierownika budowy, która będzie uczestniczyła w wykonaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c
ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.),
zwanej dalej ustawą o ochronie zabytków;
• co najmniej 1 osobą do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą funkcję kierownika robót branży
sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń;
• co najmniej 1 osobą do realizacji zamówienia publicznego, pełniąca funkcję kierownika robót elektrycznych,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
• co najmniej 1 osobą do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą funkcję kierownika robót branży
teletechnicznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń;
• co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich, która, zgodnie z art. 37a ust. 1
ustawy o ochronie zabytków, ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studnia magisterskie,
W zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów
drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9
miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich,
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub
zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy o ochronie zabytków,
A w dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa powyżej, która, zgodnie z art. 37a
ust. 2 ustawy o ochronie zabytków posiada:
1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub
średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających
danej dziedzinie lub
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie – oraz która przez co najmniej 4 lata brała
udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych
przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust.2 ustawy
o ochronie zabytków.
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Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi i kierowania pracami konserwatorskimi, zgodnie z art. 37c i 37a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie
zabytków oraz uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)
oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia imienia i nazwiska osób, które będą wykonywały czynności przy realizacji zamówienia
jako: kierownik budowy, kierownik robót branży sanitarnej, kierownik robót elektrycznych, kierownik robót branży
teletechnicznej oraz kierownik prac konserwatorskich.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 03/09/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 05/09/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/09/2018
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 05/09/2018
Czas lokalny: 12:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


