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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506614-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego
2018/S 221-506614

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 200-454548)

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

Miasto Bydgoszcz - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
9047697100000
ul. Toruńska 174a
Bydgoszcz
85-844
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Szymański / Danuta Jeleniewska / Mariusz Antczak
Tel.:  +48 525822770/68/50
E-mail: tomasz.szymanski@zdmikp.bydgoszcz.pl 
Faks:  +48 525822777
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Toruńska 103
Bydgoszcz
85-817
Polska
Osoba do kontaktów: Adrianna Wróbel / Małgorzata Włodarska
Tel.:  +48 525860985/12
E-mail: sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl 
Faks:  +48 525860583/93
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mwik.bydgoszcz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
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II.1.1) Nazwa:
Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej w
Bydgoszczy na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego
Numer referencyjny: 044/2018

II.1.2) Główny kod CPV
71520000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zarządzania i nadzoru nad realizowanymi robotami
budowlanymi wymienionymi w nazwie zadania, w zakresie branży: torowej, drogowej, rozbiórkowej i
wyburzeniowej, konstrukcyjnej, oświetleniowej, elektroenergetycznej, trakcji tramwajowej, sanitarnej i
deszczowej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej, sygnalizacji świetlnej, ITS, bezpieczeństwa ruchu i
zieleni. Wykonawca pełni swoje obowiązki w dwóch etapach: 1 - realizacja zadania, 2 - końcowe rozliczenia
zadania.
Wykonawca w ramach swoich obowiązków będzie wykonywał badania laboratoryjne kontrolne w ilości 10 %
badań wynikających ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kontrolę
geodezyjną nad robotami zarówno w aspekcie prawidłowego ich wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego,
jak i w zakresie prawidłowego wyliczenia ilości wykonanych robót dla celów rozliczeniowych.

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

14/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-454548

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Zgodnie z art.29 ust.3a UPZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osób sprawujących funkcję
Inspektora Koordynatora, Inspektora Nadzoru robót drogowych, Inspektora nadzoru robót torowych oraz osoby
wykonujące czynności administracyjno-biurowe.
Powinno być:
Zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy, osoby sprawującej funkcję Inspektora
Koordynatora oraz osoby wykonujące czynności administracyjno-biurowe.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
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1/ Inspektor Koordynator - wymagana liczba osób: min.1, kwalifikacje min.: uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej; doświadczenie
zawodowe min.: co najmniej 84 miesiące przy realizacji co najmniej 2 zadań obejmujących budowę lub
przebudowę dróg lub ulic w klasie funkcjonalnej min.Z (zbiorcza) o wartości robót co najmniej 30 mln PLN
brutto każde, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku: Inżyniera lub Inżyniera Kontraktu lub
Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu lub równoważnego stanowiska;
Powinno być:
1/ Inspektor Koordynator - wymagana liczba osób: min. 1, kwalifikacje min.: uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej; doświadczenie
zawodowe min.: co najmniej 84 miesiące przy realizacji co najmniej 2 zadań obejmujących budowę lub
przebudowę dróg lub ulic w klasie funkcjonalnej min. Z (zbiorcza) o wartości robót co najmniej 30 000 000
PLN brutto każde, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku: Inżyniera Kontraktu, Dyrektora
Kontraktu, Inżyniera Rezydenta oraz na stanowiskach o innych nazwach lecz równoważnych co do zakresu
uprawnień, odpowiedzialności i obowiązków;
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 23/11/2018
Czas lokalny: 12:45
Powinno być:
Data: 30/11/2018
Czas lokalny: 12:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/11/2018
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 30/11/2018
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Pozostała treść ogłoszenia o zamówieniu - Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-454548
pozostaje bez zmian
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