Dz.U./S S151
08/08/2018
347689-2018-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

1/3

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347689-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi projektowania architektonicznego
2018/S 151-347689
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 146-334326)
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Laboratorium Innowacji Społecznych
363799128
al. Zwycięstwa 96/98
Gdynia
81-451
Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Socha
Tel.: +48 587273918
E-mail: s.socha@lis.gdynia.pl
Faks: +48 587273914
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gdynia.pl/bip/lis
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji dla inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego zachodniej części dzielnicy
Witomino – Radiostacja wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych”
Numer referencyjny: ZP.2500.10.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
71220000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Przebudowa układu
komunikacyjnego wraz z utworzeniem osiedlowych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji zachodniej
części dzielnicy Witomino – Radiostacja”.
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2018

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 146-334326
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa: pkt 8.3.8.
Zamiast:
8.3.8. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert.
Cdn.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd III.1.2) Wśród usług, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunków,
o których mowa w rozdz.7 pkt.7.1.2.1. SIWZ. Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z
wzorem stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ. Uczestnicy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają jeden
wspólny wykaz.
Powinno być:
8.3.8. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert. Wśród usług,
potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunków, o których mowa w rozdz. 7
pkt. 7.1.2.1. SIWZ. Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 8
do SIWZ. Uczestnicy wspólnie biorący udział w postępowaniu składają jeden wspólny wykaz.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe; Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
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7.1.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie) wykonali wielobranżową dokumentację projektową, tj. projekt budowlany i
wykonawczy dla budowy lub przebudowy co najmniej 100 mb drogi o parametrach drogi publicznej o klasie
nie niższej niż L i nawierzchni utwardzonej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz chodnikiem lub drogą
rowerową lub drogą dla pieszych i rowerzystów.
Powinno być:
7.1.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie) wykonali wielobranżową dokumentację projektową, tj. projekt budowlany i
wykonawczy dla budowy lub przebudowy co najmniej 100 mb drogi o parametrach drogi publicznej o klasie
nie niższej niż D i nawierzchni utwardzonej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz chodnikiem lub drogą
rowerową lub drogą dla pieszych i rowerzystów.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

08/08/2018
S151
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/3

