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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

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

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
Płock
09-400
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kwestarz
Tel.:  +48 243671616
E-mail: przetargi@plock.eu 
Faks:  +48 243671615
Kod NUTS: PL923
Adresy internetowe:
Główny adres: www.plock.eu

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

II.1.1) Nazwa:
„Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z
przebudową infrastruktury towarzyszącej”.

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
„Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z
przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stadionu im.
Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza” w trybie przetargu ograniczonego.

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

23/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: WZP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-141186
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 184-415293

mailto:przetargi@plock.eu
www.plock.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415293-2018:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/09/2018

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.1.2
Zamiast:
2. Wykonawca w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co
najmniej:
- dwie usługi polegające na wykonaniu pełno-branżowej dokumentacji projektowej (przez co zamawiający
rozumie dokumentację budowlaną, wykonawczą, powykonawczą) budowy lub przebudowy obiektu sportowego
posiadającego minimum 5.000 miejsc siedzących, która uzyskała pozwolenie na budowę.
Powinno być:
2.Wykonawca w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
- dwie usługi polegające na wykonaniu pełno-branżowej dokumentacji projektowej (przez co zamawiający
rozumie dokumentację budowlaną i wykonawczą) budowy lub przebudowy obiektu sportowego posiadającego
minimum 5.000 miejsc siedzących, która uzyskała pozwolenie na budowę
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
b) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Głównego Projektanta przy realizacji niniejszego zamówienia,
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
Powinno być:
b) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Głównego Projektanta przy realizacji niniejszego zamówienia:
- posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
- posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku projektanta w branży
architektonicznej,
- która pełniła, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, funkcję głównego projektanta w branży architektonicznej przy realizacji minimum jednego
pełno-branżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy lub przebudowy obiektu sportowego o
pojemności co najmniej 5.000 miejsc siedzących, który to obiekt uzyskał pozwolenie na budowę,
- która pełniła, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, nadzór autorski w trakcie wykonywania robót budowlanych przy realizacji minimum jednego
pełno-branżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy lub przebudowy obiektu sportowego o
pojemności co najmniej 5.000 miejsc siedzących, który to obiekt uzyskał pozwolenie na budowę.
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
g) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta branży telekomunikacyjnej:
- posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
- posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta branży
telekomunikacyjnej,
Powinno być:
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g) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta branży telekomunikacyjnej:
- posiadającą co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie, które uprawniają do projektowania obiektu
budowlanego wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak
lokalne linie i instalacje (na podstawie § 14 ust. 2, Dz.U. z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.)
- posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta branży
telekomunikacyjnej,
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
j) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane
przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
Powinno być:
j) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane
przy realizacji niniejszego zamówienia:
- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczeń,
- posiadającą co najmniej 5 lat praktyki na stanowisku Kierownika Budowy,
- która pełniła, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, funkcję kierownika budowy w branży konstrukcyjno – budowlanej przy realizacji
minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie obiektu sportowego o pojemności
co najmniej 5.000 miejsc siedzących, który to obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
n) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży telekomunikacyjnej:
- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
- posiadającą co najmniej 3 lata praktyki na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w branży
telekomunikacyjnej,
Powinno być:
n) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży telekomunikacyjnej:
- posiadającą co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie, które uprawniają do kierowania robotami
budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do
obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje (na podstawie § 14 ust.2, Dz.U. z 2014r., poz. 1278 z
późn. zm.),
- posiadającą co najmniej 3 lata praktyki na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w branży
telekomunikacyjnej.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
p) jedną osobą, która będzie prowadziła stały nadzór geologiczny i geotechniczny nad wykonywaniem robót
ziemnych i fundamentowych,
- posiadającą kwalifikacje kategorii VI lub VII w zawodzie geolog w zakresie czynności polegających na
wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi i geotechnicznymi.
Powinno być:
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p) jedną osobą, która będzie prowadziła stały nadzór geologiczny nad wykonywaniem robót ziemnych i
fundamentowych,
- co najmniej posiadająca kwalifikacje kategorii VI lub VII w zawodzie geolog.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 06/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 23/11/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


