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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453710-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2019/S 187-453710

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 184-446883)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Politechnika Gdańska
000001620
ul. Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Gładysz
Tel.:  +48 583471153
E-mail: stos@pg.edu.pl 
Faks:  +48 583472913
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pg.edu.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa budynku CK STOS z zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu Utworzenie w Gdańsku
Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastr. B+R
Numer referencyjny: ZP/229/022/R/19

II.1.2) Główny kod CPV
45200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie obejmuje budowę nowego obiektu Centrum Kompetencji STOS z zagospodarowaniem terenu,
wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót ziemnych, konstrukcyjnych oraz wykończeniowych. Budynek
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CK STOS ma być budynkiem tzw. wysokich technologii. Zasadniczym elementem obiektu będzie podziemna
serwerownia spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa. Projekt przewiduje podział na etapy, które
będą realizowane jako zakres podstawowy budowy budynku CK STOS z zagospodarowaniem terenu oraz
dwie opcje. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ oraz Projekt budowlany i Projekt
wykonawczy oraz decyzje o pozwoleniu na budowę (wykaz dokumentacji zawiera zał. nr 4 do SIWZ), listę
wymagań dot. sprzętu zawiera załącznik do OPZ stanowiący załącznik nr 4a do SIWZ. Szczegółowe warunki
realizacji zawiera wzór umowy — zał. nr 3 do SIWZ.

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

24/09/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 184-446883

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
1. Wykonawcy w term. 3 dni od dnia zamieszczenia na str.int. inf. z art. 86 ust. 5 Pzp, przekazują ośw. dot.
grupy kapitałowej.
2. Zamawiający wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia ośw. lub dok.:
1) wykaz robót bud. oraz dowodów określających czy zostały wykonane należycie;
2) wykaz osób;
3) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) inform. z KRK w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6
m-cy przed term. skł. ofert;
5) zaśw.US potw., że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
term. skł. ofert, lub inny dokument potw, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
6) zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dok. potw., że Wyk. nie
zalega z opłacaniem składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wyk. zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7) ośw. Wyk – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ;
3. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza ter. RP, zamiast dokumentów o których mowa w ust.
2:
1) pkt 4) - składa inf. z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok.
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy Pzp;
2) pkt 3), 5) i 6) – składa dok wystawione w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezp. społ. lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3) dok., o których mowa w pkt 1) i pkt 2) b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dok., o którym mowa w pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w ust. 3 pkt 1) i 2), zastępuje się je
dok. zawierającym odpowiednio ośw. Wyk., ze wskazaniem osoby albo osób upr. do reprezentacji, lub ośw.
osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wyk lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ust. 3 pkt 3) stosuje się.
5.Wyk.mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w ust. 1 pkt 4), składa dok., o którym mowa w ust. 2 pkt 1), w
zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administr. albo organem samorządu zaw. lub gosp.


