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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259797-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi projektowania architektonicznego
2019/S 106-259797
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 084-200779)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytet Morski w Gdyni
000145112
ul. Morska 81-87
Gdynia
81-225
Polska
Osoba do kontaktów: Anita Brunowicz
Tel.: +48 585586421
E-mail: zampubl@umg.edu.pl
Faks: +48 7412250
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.umg.edu.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej i akademika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Numer referencyjny: CRZP/20/2019/AEZ

II.1.2)

Główny kod CPV
71220000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
1) dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i zezwoleń,
2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
3) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych
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Za wykonane zamówienie Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe skalkulowane na podstawie
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w tym Programu funkcjonalno–użytkowego dla poniższych
inwestycji:
Budowa obiektu hali sportowej na działkach nr 883, 885, obręb 0015 Grabówek, zlokalizowanych przy ul.
Morskiej 81-87 w Gdyni.
Budowa obiektu akademika (domu studenckiego) na działkach nr 883, 885, obręb 0015 Grabówek,
zlokalizowanych przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/05/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 084-200779

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert; Miejsce:
Zamiast:
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.6.2019 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr F-226.
12.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
idokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
12.4. Otwarcie ofert jest jawne.
12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką ...
Powinno być:
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.6.2019 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr F-226.
12.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
12.4. Otwarcie ofert jest jawne.
12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką ...
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej.
12.1. Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 10.6.2019 do godz. 10:00
11.9. Załączniki składane wraz z ofertą:
— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 1 pliku archiwum (ZIP).
9.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 48 000,00 PLN (słownie: czterdzieści osiem tysięcy
00/100 PLN).
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w
postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy oraz fakultatywne art. 5 pkt. 1 oraz 5
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Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp).
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej w wyznaczonym, nie krótszym
niż 10 terminie do złożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów: Wykaz usług (załącznik nr 5,
Wykaz osób (załącznik nr 6), Aktualny odpis, Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, Informacja z Krajowego Rejestru
Karnego, Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia (załącznik nr 7), Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4)
Powinno być:
8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej.
12.1. Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 25.6.2019 do godz. 10:00
11.9. Załączniki składane wraz z ofertą:
— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 1 pliku archiwum (ZIP).
9.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 48 000,00 PLN (słownie: czterdzieści osiem tysięcy
00/100 PLN).
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w
postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy oraz fakultatywne art. 5 pkt. 1 oraz 5
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp).
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej w wyznaczonym, nie krótszym
niż 10 terminie do złożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów: Wykaz usług (załącznik nr 5,
wykaz osób (załącznik nr 6), Aktualny odpis, Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, Informacja z Krajowego Rejestru
Karnego, Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia (załącznik nr 7), Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4)
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/06/2019
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 25/06/2019
Czas lokalny: 10:15
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Inne dodatkowe informacje:
Zmianie ulega zapis znajdujący się w SIWZ oraz Wzorze oferty (załącznik nr 1) dotyczący wartości projektu
budowlanego z 20 % na 30 %.
Zamawiający zastrzega sobie aby Wykonawca wycenił wykonanie Projektu budowlanego w kwocie nie
przekraczającej 30 % wynagrodzenia całkowitego brutto.

04/06/2019
S106
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/4

