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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101853-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Koszalin: Roboty inżynieryjne i budowlane
2021/S 041-101853
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 037-091328)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski
Adres pocztowy: Rynek Staromiejski 6–7
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Miszewska, Urząd Miejski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Adama Mickiewicza
26, 75-004 Koszalin, pokój nr 24
E-mail: emilia.miszewska@um.koszalin.pl
Tel.: +48 943488656
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.koszalin.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu al. Monte Cassino w Koszalinie” realizowana w formule
zaprojektuj i wybuduj.

II.1.2)

Główny kod CPV
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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A. Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 6, al. Monte Cassino w Koszalinie, tj.:
a) część południowa o nr ew. JNI 31000481 (kierunek – Gdańsk);
b) część północna o nr ew. JNI 31000482 (kierunek – Szczecin).
Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
B. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków wykonawcy zagraniczni zamieszczono w tym miejscu:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1.1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w części VI.3) ppkt 3.1 Wstępnego ogłoszenia
informacyjnego (zwanego dalej WOI) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy,
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa
w części VI.3) ppkt 3.1 WOI;
Cdn. w części II.2.4) Opis zamówienia lit. B.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/02/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 037-091328

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce świadczenia usług
Zamiast:
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
POLSKA, województwo zachodniopolskie, miasto Koszalin
Powinno być:
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
POLSKA, województwo zachodniopomorskie, miasto Koszalin
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
Cd. treści rozpoczętej w części II.2.4) Opis zamówienia lit. B
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w części II.1.4) lit. B ppkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio
w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Przepis ppkt 2 w części II.2.4) lit. B stosuje się.
Powinno być:
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Cd. treści rozpoczętej w części II.2.4) Opis zamówienia lit. B:
3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w częściach: II.1.4) lit. B ppkt 1.1 i II.2.4) lit. B ppkt 1.2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą
się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Przepis ppkt 2 w części II.2.4) lit. B stosuje się.
Numer sekcji: I.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa i adresy
Zamiast:
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski
Adres pocztowy: Rynek Staromiejski 6–7
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Miszewska, Urząd Miejski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Adama Mickiewicza
26, 75-004 Koszalin, pokój nr 22
E-mail: emilia.miszewska@um.koszalin.pl
Tel.: +48 943488654
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.koszalin.pl
Powinno być:
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski
Adres pocztowy: Rynek Staromiejski 6–7
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Miszewska, Urząd Miejski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Adama Mickiewicza
26, 75-004 Koszalin, pokój nr 24
E-mail: emilia.miszewska@um.koszalin.pl
Tel.: +48 943488656
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.koszalin.pl
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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