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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Jabłoniowa 55

Miejscowość:  Gdańsk Kod pocztowy:  80-180 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul.
Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

Tel.: +48 583260100

Osoba do kontaktów:  1) w zakresie merytorycznym - Pan Piotr Gołaszewski tel. nr (058) 3260104, 2) w
sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych - Pani Lidia Krzyczyńska, tel. nr (058) 326 01 00.

E-mail:  zut@zut.com.pl Faks:  +48 583221576

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.zut.com.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Budowa sektora nr 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku
Szadółkach” wraz z placami, drogami i infrastrukturą techniczną

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów
Zamawiającego przy ul. Jabłoniowej 55, 80-180 Gdańsk, prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową
Projekt budowlany „Budowa sektora nr 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych dla Zakładu
Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach” wraz z placami, drogami i infrastrukturą techniczną - opracowaną
w styczniu 2017r. przez Heko Halina Karmolińska - Słotkowska, ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań i
pozwoleniem na budowę nr WUiA-I.6740.805-3.2017.5-AB.146446 z dnia 29.06.2018r.
1.2. W zakres zamówienia wchodzi:
a) opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych i technologicznych,
b) ustanowienie Kierownika Budowy,
c) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
d) organizacja placu budowy,
e) wytyczenie obiektów w terenie,
f) budowa sektora nr 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
g) dostawa i montaż urządzeń i sprzętu,
h) dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) urządzeń
i) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku oraz uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie sektora nr 800/3 kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z
infrastrukturą towarzyszącą,
j) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku oraz uzyskanie prawomocnej
decyzji pozwolenie zintegrowane,
k) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku oraz uzyskanie prawomocnej
decyzji pozwolenie wodnoprawne,
l) sporządzenie instrukcji prowadzenia składowiska wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zatwierdzającej
instrukcję prowadzenia składowiska,
m) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w
Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę
zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu,
n) przekazanie obiektu Zamawiającemu.
1.3. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca,
który skieruje do wykonywania robót swoich pracowników wykonujących czynności związane z pracami
budowlano – montażowymi wykazał się zatrudnieniem tych osób w ramach umowy o pracę w okresie, w
którym dana czynność ma być wykonywana (z wyjątkiem osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie np. kierownik robót, kluczowi specjaliści).
1.4. Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca przedstawi wykaz czynności
związanych z robotami budowlano – montażowymi w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia w sposób
określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że osoby wykonujące te
czynności będą przez niego zatrudnione, w okresie w którym dana czynność ma być wykonywana, w oparciu o
umowę o pracę.
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1.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono w części III SIWZ oraz w Projekcie budowlanym i
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Organizacji Robót Budowlanych.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45000000  
Dodatkowe przedmioty 45100000  
 45222110  
 45232150  
 45232410  
 45232152  
 45231220  
 45233123  
 45110000  
 45311100  
 45316110  
 45317300  
 45312311  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
17/PN/2018

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ZUGDANSK
Dane referencyjne ogłoszenia:   2018-137374   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2018/S 179-406950  z dnia:  18/09/2018  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
13/09/2018  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV.3.4) Termin składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu

Zamiast:
05/11/2018   Godzina: 11:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/11/2018   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
05/11/2018   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/11/2018   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2018  (dd/mm/rrrr) - ID:2018-164193
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