Dz.U./S S223
19/11/2019
547980-2019-PL

Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

1/5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547980-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2019/S 223-547980
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 200-486508)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 22
Adres pocztowy: ul. Lechicka 24
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22
Kod pocztowy: 40-609
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Marciniak
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl
Tel.: +48 327819211
Faks: +48 327819200
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.katowice.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 – dokumentacja projektowa wraz pełnieniem
nadzoru autorskiego
Numer referencyjny: WI/P/191001/1

II.1.2)

Główny kod CPV
71320000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski nad zadaniem
związanym z budową nowego śladu drogi wojewódzkiej nr 421 na terenie gmin Rudniki i Nędza. W
ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do realizacji inwestycji
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decyzji, opinii, uzgodnień itp. wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane zostały w opisie przedmiotu zamówienia oraz wytycznych
projektowych.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/11/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 200-486508

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3.a Wykonawcy
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający
uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
a) 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego obiektu mostowego o długości nie
mniejszej niż 300 m i rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 50 m o wartości prac projektowych co najmniej 1 000
000,00 zł,
I
b) 2 usługi polegające na wykonaniu projektów budowlanych i wykonawczych budowy lub przebudowy lub
rozbudowy drogi publicznej o długości nie mniejszej niż 2 km każdy,
I
c) 2 usługi polegające na uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji związanych z
budową lub przebudową lub rozbudową drogi lub obiektu mostowego,
Nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu,
na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została
wykonana należycie.
Przez wykonanie usługi Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego
lub innego dokumentu, który potwierdza wykonanie usługi.
3.a.a. w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej, załącza
dowody określające, iż usługi zostały wykonane należycie, wystawione na Konsorcjum Firm (podmioty wspólnie
ubiegające się), to Zamawiający żąda określenia zakresu i wartości usług od tego Wykonawcy za jego faktyczny
i bezpośredni udział w realizacji danych usług w ramach Konsorcjum
3.a.b. w przypadku podania wartości za wykonanie usług w walucie obcej, Zamawiający jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod
adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania, z tym że jeżeli dzień publikacji przypada na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy to przyjmuje się dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy.
3.b Osób
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna, iż
Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia
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publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do
dysponowania tymi osobami tj.:
1. 1 Osoba posiadająca:
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej
w rozumieniu Prawa Budowlanego (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 60 miesięcy od dnia uzyskania uprawnień, która wykaże się wykonaniem co najmniej
jednej kompletnej dokumentacji budowy lub przebudowy drogi publicznej o długości niemniejszej niż 2 km i
udokumentuje ten fakt podaniem przedmiotu opracowania, inwestora oraz okresu świadczenia usługi
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać w Wykazie osób – załącznik nr 9 do SIWZ:
a. nazwę zadania
b. nazwę Inwestora
c. nazwę uprawnień
d. lata doświadczenia i miesiąc (tj. od mm-rrrr do mm-rrrr).
W przypadku wykazania się doświadczeniem przy realizacji dwóch lub więcej inwestycji w tym samym okresie
(ten sam miesiąc i rok) to do wyliczeń przyjęty będzie okres doświadczenia tylko przy realizacji jednej z tych
inwestycji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2.2. Osoby posiadające:
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej w
rozumieniu Prawa Budowlanego ...
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3.a Wykonawcy
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający
uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
a) 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego obiektu mostowego o długości nie
mniejszej niż 300 m i rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 50 m o wartości prac projektowych co najmniej 1 000
000,00 PLN brutto
i
b) 2 usługi polegające na wykonaniu projektów budowlanych i wykonawczych budowy lub przebudowy lub
rozbudowy drogi publicznej o długości nie mniejszej niż 2 km każdy
i
c) 2 usługi polegające na uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji związanych z
budową lub przebudową lub rozbudową drogi lub obiektu mostowego,
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa
została wykonana należycie.
Przez wykonanie usługi Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego
lub innego dokumentu, który potwierdza wykonanie usługi.
3.a.a. W przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej załącza
dowody określające, iż usługi zostały wykonane należycie, wystawione na konsorcjum firm (podmioty wspólnie
19/11/2019
S223
https://ted.europa.eu/
TED

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

3/5

Dz.U./S S223
19/11/2019
547980-2019-PL

Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

4/5

ubiegające się), to Zamawiający żąda określenia zakresu i wartości usług od tego Wykonawcy za jego faktyczny
i bezpośredni udział w realizacji danych usług w ramach konsorcjum.
3.a.b. W przypadku podania wartości za wykonanie usług w walucie obcej, Zamawiający jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod
adresem www.nbp.pl, opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania, z tym że jeżeli dzień publikacji przypada na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, to przyjmuje się dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy.
3.b Osób
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna, iż
Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do
dysponowania tymi osobami tj.:
1.1 osoba posiadająca:
— kwalifikacje:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu
Prawa budowlanego (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych),
— doświadczenie:
minimum 60 miesięcy od dnia uzyskania uprawnień, która wykaże się wykonaniem co najmniej 1 kompletnej
dokumentacji budowy lub przebudowy drogi publicznej o długości nie mniejszej niż 2 km i udokumentuje ten fakt
podaniem przedmiotu opracowania, inwestora oraz okresu świadczenia usługi.
Wyjaśnienie:
w celu wykazania się doświadczeniem należy podać w Wykazie osób – załącznik nr 9 do SIWZ:
a. nazwę zadania;
b. nazwę inwestora;
c. nazwę uprawnień;
d. lata doświadczenia i miesiąc (tj. od mm-rrrr do mm-rrrr).
W przypadku wykazania się doświadczeniem przy realizacji 2 lub więcej inwestycji w tym samym okresie (ten
sam miesiąc i rok) to do wyliczeń przyjęty będzie okres doświadczenia tylko przy realizacji 1 z tych inwestycji.
2.2 Osoby posiadające:
kwalifikacje:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej w rozumieniu
Prawa ...
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/11/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/11/2019
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Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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