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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124741-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Nadzór nad robotami budowlanymi
2017/S 066-124741
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 048-088148)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Horiszna
Tel.: +48 586688300
E-mail: t.horiszna@gdynia.pl
Faks: +48 586688302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych pn.: Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i
Demptowskiej oraz odcinka ulicy Sakowicza w Gdyni.

II.1.2)

Główny kod CPV
71247000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji
wykonania robót budowlanych pn.: Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz
odcinka ulicy Sakowicza w Gdyni wraz z budową infrastruktury technicznej.
Niniejsze postępowanie dotyczy części zamówienia na usługę nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji
deszczowej, przedsięwzięciem objętym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (projekt: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na
terenie Gdyni). Łączna szacunkowa wartość usługi nadzoru nad robotami kanalizacji deszczowej w ramach
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projektu przekracza równowartość kwoty 209 000 euro, zatem dla tego postępowania Zamawiający zastosował
tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 048-088148

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, jak też na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, jak też na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dotyczący:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z
nich)w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III
w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV tylko
w zakresie sekcji α, część VI),
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do
udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych
wart. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV tylko w zakresie sekcji α, część VI).
Powinno być:
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dotyczący:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z
nich)w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III
w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV
tylko w zakresie sekcji α, część VI),
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do
udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych
wart. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV tylko w zakresie sekcji α, część VI).
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Niniejsze postępowanie dotyczy części zamówienia na usługę nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji
deszczowej, przedsięwzięciem objętym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
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Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (projekt: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na
terenie Gdyni). Łączna szacunkowa wartość usługi nadzoru nad robotami kanalizacji deszczowej w ramach
projektu przekracza równowartość kwoty 209 000 euro, zatem dla tego postępowania Zamawiający zastosował
tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
Powinno być:
Niniejsze postępowanie dotyczy części zamówienia na usługę nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji
deszczowej, przedsięwzięciem objętym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (projekt: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na
terenie Gdyni). Ponadto jest to część zamówienia na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót i
w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych, którego Gmina zamierza udzielić w 2017 r. Ponieważ
łączna szacunkowa wartość zamówienia na tę usługę przekracza równowartość kwoty 209 000 EUR, zatem
dla tego postępowania Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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