
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: renskowr
NO_DOC_EXT: 2020-039614
SOFTWARE VERSION: 9.13.1
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: renata.bartus@pg.edu.pl

LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 3

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 80-233
Państwo: Polska
E-mail: renskowr@pg.edu.pl 
Tel.:  +48 583471538
Faks:  +48 583472913
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pg.edu.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdańskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części
parteru na przedszkole” - ul. Do Studzienki 34 w Gdańsku, nr działki 223/1, 224/4, obr. 54
Numer referencyjny: ZP/58/055/R/20

II.1.2) Główny kod CPV
45262700

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiot zamówienia
„Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdańskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części
parteru na przedszkole” - ul. Do Studzienki 34 w Gdańsku, nr działki 223/1, 224/4, obr. 54
2.Charakterystyka obiektu
Przedmiotowy budynek został wybudowany w 1952 r. jako średniowysoki, pięciokondygnacyjny, w całości
podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. Konstrukcja budynku znajduje się w stanie technicznym dobrym.
3.Dane liczbowe
Powierzchnia zabudowy: 1 126,65 m2
Powierzchnia użytkowa: 4 217,62 m2
Powierzchnia netto (pow. podłóg): 4 575,18 m2
Kubatura: 18 095,00 m3
Szerokość zewnętrzna: 16,07 m
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Długość zewnętrzna: 75,87 m
Wysokość budynku (mierzona do kalenicy): 18,50 m
Szczegółowy zakres prac zawiera rozdział III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

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

20/03/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: renskowr
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-030879
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 047-109919
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/03/2020

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
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:
1. Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą
przebudowę lub budowę budynku użyteczności publicznej* lub budynku zamieszkania zbiorowego*na kwotę
brutto nie mniejszą niż 7 700 000 PLN w ramach jednej umowy oraz co najmniej jedną robotę budowlaną
obejmującą przebudowę lub budowę oddziału przedszkolnego lub przedszkola o powierzchni całkowitej nie
mniejszej niż 220 m2
oraz
2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj.:
a. osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy / kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
b. osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
branży sanitarnej bez ograniczeń;
c. osobą do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej bez ograniczeń.
*Zamawiający wskazując budynek użyteczności publicznej i budynek zamieszkania zbiorowego Zamawiający
ma na myśli budynki wg definicji określonej w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. z dnia
8kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
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rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których, roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zmówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Powinno być:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
1. Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą
przebudowę lub budowę budynku użyteczności publicznej* lub budynku zamieszkania zbiorowego*na kwotę
brutto nie mniejszą niż 7 700 000 PLN w ramach jednej umowy
oraz
2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj.:
a. osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy / kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
b. osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
branży sanitarnej bez ograniczeń;
c. osobą do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej bez ograniczeń.
*Zamawiający wskazując budynek użyteczności publicznej i budynek zamieszkania zbiorowego Zamawiający
ma na myśli budynki wg definicji określonej w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. z dnia
8kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których, roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zmówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


