
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa ulicy Ogarnej w Gdańsku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz
Gminy Miasta Gdańska

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000168372

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Żaglowa 11

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-560

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 58 320 51 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: drmg@gdansk.gda.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00049632/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-08 09:41

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00033212/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali
należycie: 
a) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę
lub remont drogi* wraz z infrastrukturą podziemną i oświetleniem ulicznym, na obszarze objętym
jedną z form ochrony zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o wartości
zamówienia równej lub wyższej niż 5 000 000 zł brutto.
* droga w rozumieniu Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych 
b) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem wykonanie nawierzchni z
kostki kamiennej o powierzchni równej lub wyższej niż 2 000 m2.
c) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę
sieci kanalizacji sanitarnej z rur z kamionki o średnicy równej lub wyższej niż DN300. Łączna
długość wybudowanej lub przebudowanej sieci winna wynosić co najmniej 350 m, przy czym
zamawiający dopuszcza, w celu wykazania wymaganej długości sieci, sumowanie długości sieci
wykonanych w ramach jednego lub większej liczby zamówień.
d) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę
sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy równej lub większej niż DN100.
Łączna długość wybudowanej lub przebudowanej sieci winna wynosić co najmniej 450 m, przy
czym zamawiający dopuszcza, w celu wykazania wymaganej długości sieci, sumowanie długości
sieci wykonanych w ramach jednego lub większej liczby zamówień.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełnienia warunków wskazanych pod literami
a), b), c) i d) w ramach jednego wykonanego zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji:
1) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno - budowlanej;
2) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
3) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.
3. Kierownik budowy i kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z
ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
4. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 6 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali
należycie: 
a) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę
lub remont drogi* wraz z infrastrukturą podziemną i oświetleniem ulicznym, na obszarze objętym
jedną z form ochrony zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o wartości
zamówienia równej lub wyższej niż 5 000 000 zł brutto.
* droga w rozumieniu Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych 
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b) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem wykonanie nawierzchni z
kostki kamiennej o powierzchni równej lub wyższej niż 2 000 m2.
c) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę
sieci kanalizacji sanitarnej z rur z kamionki o średnicy równej lub wyższej niż DN200. Łączna
długość wybudowanej lub przebudowanej sieci winna wynosić co najmniej 350 m, przy czym
zamawiający dopuszcza, w celu wykazania wymaganej długości sieci, sumowanie długości sieci
wykonanych w ramach jednego lub większej liczby zamówień.
d) co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę
sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy równej lub większej niż DN100.
Łączna długość wybudowanej lub przebudowanej sieci winna wynosić co najmniej 450 m, przy
czym zamawiający dopuszcza, w celu wykazania wymaganej długości sieci, sumowanie długości
sieci wykonanych w ramach jednego lub większej liczby zamówień.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełnienia warunków wskazanych pod literami
a), b), c) i d) w ramach jednego wykonanego zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji:
1) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno - budowlanej;
2) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
3) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.
3. Kierownik budowy i kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z
ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
4. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących
podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
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uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2) Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w ppkt 1) lit a), dotyczy
robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3) Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w ppkt 1) lit a) liczy się wstecz od
dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Po zmianie: 
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących
podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2) Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w ppkt 1) lit a), dotyczy
robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3) Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w ppkt 1) lit a) liczy się wstecz od
dnia, w którym upływa termin składania ofert.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-02-10 11:00

Po zmianie: 
2022-02-17 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-02-10 11:10

Po zmianie: 
2022-02-17 11:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
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Przed zmianą: 
2022-03-11

Po zmianie: 
2022-03-18
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