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Usługi - 29298-2018

20/01/2018    S14    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 
I. II. VI. VII.

Polska-Gdynia: Usługi projektowania architektonicznego

2018/S 014-029298

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 247-519501)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

I.1) Nazwa i adresy

Laboratorium Innowacji Społecznych 
363799128 
al. Zwycięstwa 96/98 
Gdynia 
81-451 
Polska 
Osoba do kontaktów: Szymon Socha 
Tel.: +48 587273918 
E-mail: s.socha@lis.gdynia.pl 
Faks: +48 587273914 
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:

Główny adres: http://gdynia.pl/bip/lis

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji
„Przebudowa ulicy Makowskiego w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie”.
Numer referencyjny: ZP.2500.9.2017

II.1.2) Główny kod CPV

71220000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji
„Przebudowa ulicy Makowskiego w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie”.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/01/2018
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 247-519501

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519501-2017:TEXT:PL:HTML
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Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali dokumentację projektową, tj.
projekt budowlany i wykonawczy, dla budowy lub przebudowy co najmniej 100 mb
drogi o utwardzonej nawierzchni wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą
spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi
spełnić ten warunek.
Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie.
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów:c.d pkt III.1.2.
9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w ppkt 3.1., składa dokument, o którym mowa w
ppkt 7.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 uPzp. Jeżeli w kraju, w
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje
się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia muszą być złożone zgodnie z
wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPZP oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPZP;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b uPZP, tj.:
2.1. w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali dokumentację projektową, tj.
projekt budowlany i wykonawczy, dla budowy lub przebudowy co najmniej 100 mb
drogi o utwardzonej nawierzchni wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą
spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi
spełnić ten warunek.
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Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych;
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia;
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPZP;
d) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d pkt III.1.2.
9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w ppkt 3.1, składa dokument, o którym mowa w
ppkt 7.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 uPZP.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
10. Załączone do oferty dokumenty/oświadczenia muszą być złożone zgodnie z
wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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