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OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 774556-N-2020
Data: 30/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
22071427800000, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 722 03
00, e-mail office@investgda.pl, faks 58 746 33 99.
Adres strony internetowej (url): www.investgda.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeśli Wykonawca
zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej: a) dwa zamówienia
polegające na budowie zbiornika retencyjnego otwartego o pojemności co najmniej 2.000 m3 o
wartości minimum 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) netto każde oraz b)
jedno zamówienie polegające na budowie drogi, o długości minimum 0,5 km, minimum w
zakresie konstrukcji drogowej wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej. W
przypadku składania Ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, minimum jeden
Wykonawca musi samodzielnie spełnić warunek realizacji co najmniej dwóch zamówień
polegających na budowie zbiornika retencyjnego otwartego o pojemności co najmniej 2.000 m3
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o wartości minimum 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) netto każde oraz
minimum jeden Wykonawca musi samodzielnie spełnić warunek realizacji co najmniej jednego
zamówienia polegającego na budowie drogi, o długości minimum 0,5 km, minimum w zakresie
konstrukcji drogowej wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej. W razie polegania
przez Wykonawcę, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający wymaga, aby co
najmniej jeden taki podmiot spełniał samodzielnie każdy z warunków, na zasadach opisanych w
zdaniu uprzednim. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeśli Wykonawca
dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonania zamówienia i skieruje do jego realizacji
osoby zdolne do wykonania zamówienia, posiadające doświadczenie, wykształcenie i
kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: a) Kierownikiem
budowy - posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej; do kierowania robotami budowlanymi, który posiada co najmniej 5 lat praktyki
zawodowej na stanowisku kierownika budowy oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika budowy, co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych o wartości minimum 1.000
000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych 00/100) netto każda, przy czym okres pełnienia
funkcji jako kierownika budowy trwał nie krócej jak 3 miesiące. b) Kierownikiem robót
branżowych – posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do
kierowania robotami budowlanymi, który posiada co najmniej 3 lata praktyki przy sprawowaniu
samodzielnych funkcji technicznych (kierownika robót, kierownika budowy, inspektora
nadzoru), c) Kierownikiem robót branżowych – posiadającym uprawnienia budowlane bez
ograniczeń o specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi, który posiada co
najmniej 3 lata praktyki przy sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownika
robót, kierownika budowy, inspektora nadzoru), d) Koordynatorem ds. bhp w okresie realizacji
robót budowlanych, który będzie sprawował nadzór nad właściwym przestrzeganiem przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, o co najmniej 2 letnim doświadczeniu w
koordynowaniu przestrzegania przepisów bhp na budowie. Osoby wskazane powyżej powinny
posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831 t.j.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
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przepisów. 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
(Dz. U. z 2020 r., poz. 220 tj.). Wykonawca powinien przed przystąpieniem do robót
budowlanych uzyskać akceptację Zamawiającego dla wyboru konkretnych osób na powyższe
stanowiska. Zmiana poszczególnych osób w trakcie trwania procesu budowlanego, jest możliwa
po zaakceptowaniu tej zmiany przez Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeśli
Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej: c) dwa
zamówienia polegające na budowie zbiornika retencyjnego otwartego o pojemności co najmniej
2.000 m3 każde oraz d) jedno zamówienie polegające na budowie drogi, o długości minimum 0,5
km, minimum w zakresie konstrukcji drogowej wraz z budową lub przebudową kanalizacji
deszczowej. W przypadku składania Ofert przez Wykonawców występujących wspólnie,
minimum jeden Wykonawca musi samodzielnie spełnić warunek realizacji co najmniej dwóch
zamówień polegających na budowie zbiornika retencyjnego otwartego o pojemności co najmniej
2.000 m3 każde oraz minimum jeden Wykonawca musi samodzielnie spełnić warunek realizacji
co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie drogi, o długości minimum 0,5 km,
minimum w zakresie konstrukcji drogowej wraz z budową lub przebudową kanalizacji
deszczowej. W razie polegania przez Wykonawcę, w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden taki podmiot spełniał samodzielnie każdy z
warunków, na zasadach opisanych w zdaniu uprzednim. Zamawiający uzna, że Wykonawca
spełnił ten warunek, jeśli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonania
zamówienia i skieruje do jego realizacji osoby zdolne do wykonania zamówienia, posiadające
doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im
powierzone, tj.: e) Kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; do kierowania robotami budowlanymi,
który posiada co najmniej 5 lat praktyki zawodowej na stanowisku kierownika budowy oraz
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, co najmniej dwóch zadań
inwestycyjnych o wartości minimum 1.000 000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych 00/100)

3/5

24.02.2021

netto każda, przy czym okres pełnienia funkcji jako kierownika budowy trwał nie krócej jak 3
miesiące. f) Kierownikiem robót branżowych – posiadającym uprawnienia budowlane bez
ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, który posiada co
najmniej 3 lata praktyki przy sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownika
robót, kierownika budowy, inspektora nadzoru), g) Kierownikiem robót branżowych –
posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń o specjalności drogowej do kierowania
robotami budowlanymi, który posiada co najmniej 3 lata praktyki przy sprawowaniu
samodzielnych funkcji technicznych (kierownika robót, kierownika budowy, inspektora
nadzoru), h) Koordynatorem ds. bhp w okresie realizacji robót budowlanych, który będzie
sprawował nadzór nad właściwym przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy, o co najmniej 2 letnim doświadczeniu w koordynowaniu przestrzegania przepisów
bhp na budowie. Osoby wskazane powyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z
ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ) oraz
rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831 t.j.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 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 (Dz. U. z 2020 r., poz.
220 tj.). Wykonawca powinien przed przystąpieniem do robót budowlanych uzyskać akceptację
Zamawiającego dla wyboru konkretnych osób na powyższe stanowiska. Zmiana poszczególnych
osób w trakcie trwania procesu budowlanego, jest możliwa po zaakceptowaniu tej zmiany przez
Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 12.03.2021, godzina: 12:00
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W ogłoszeniu powinno być: Data: 26.03.2021, godzina: 12:00
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