
Ogłoszenie nr 540124728-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.

Katowice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 557920-N-2020 

Data: 03/07/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27630300500000, ul. Lechicka  24, 40-609  Katowice, woj. śląskie,

państwo Polska, tel. 327 819 211, e-mail przetargi@zdw.katowice.pl, faks 032 781 92 00. 

Adres strony internetowej (url): www.zdw.katowice.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 7 

W ogłoszeniu jest: Zawartość oferty: a) Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2, który jest

opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/ów. b) Pełnomocnictwa w oryginale

(jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia) c) Wycena dla części 1

zadania, zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj. Załącznikiem Nr 1A do SIWZ, sporządzona na lub wg druku Załącznika Nr 2A. d)

Wycena dla części 2 zadania, zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj. Załącznikiem Nr 1B do SIWZ, sporządzona na lub wg druku

Załącznika Nr 2B. Wartość poszczególnych projektów należy określić na podstawie wag przypisanych do każdego projektu zgodnie z

załącznikiem nr 1 do Formularza Wyceny. e) Oświadczenie określone w pkt. 7 SIWZ f) Oświadczenia dla podmiotów, na których zdolnościach

lub sytuacji których polega Wykonawca określonych w pkt. 9 SIWZ g) Kopia wadium dla każdej złożonej części zadania. Wykonawca, w

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.zdw.katowice.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP,

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca potwierdza to oświadczeniem składanym na

załączniku nr 5 do SIWZ w terminie 3 dni liczonym od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego www. zdw.katowice.pl.

informacji z sesji otwarcia ofert. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

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. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności

są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem,

który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych



zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 9.1 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ Zgodnie z § 9 ust. 1

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w

postępowaniu o udzieleniu zamówienia w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający

żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu b) sposób wykorzystania

zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy

wykonywaniu zamówienia publicznego d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których

wskazane zdolności dotyczą Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7 ppkt. 4.2a). Dokument

będzie wymagany do złożenia na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 7.4. SIWZ. Zamawiający dołącza do specyfikacji

przykładowy wzór zobowiązania - załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązanie Wykonawca składa na etapie złożenia oferty w oryginale. Dokumenty

określone w pkt. 10 SIWZ w zakresie podwykonawstwa. 

W ogłoszeniu powinno być: Zawartość oferty: a) Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2, który

jest opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/ów. b) Pełnomocnictwa w

oryginale (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia) c) Wycena dla

części 1 zadania, zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj. Załącznikiem Nr 1A do SIWZ, sporządzona na lub wg druku Załącznika Nr 2A.

Wartość projektu stanowi: inwentaryzacja istniejącej organizacji ruchu – 25%, projektowane rozwiązanie 75%. d) Wycena dla części 2

zadania, zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj. Załącznikiem Nr 1B do SIWZ, sporządzona na lub wg druku Załącznika Nr 2B. Wartość

poszczególnych projektów należy określić na podstawie wag przypisanych do każdego projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Formularza

Wyceny. e) Oświadczenie określone w pkt. 7 SIWZ f) Oświadczenia dla podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji których polega

Wykonawca określonych w pkt. 9 SIWZ g) Kopia wadium dla każdej złożonej części zadania. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej (www.zdw.katowice.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.

23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca potwierdza to oświadczeniem składanym na załączniku nr 5 do

SIWZ w terminie 3 dni liczonym od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego www. zdw.katowice.pl. informacji z sesji otwarcia

ofert. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 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. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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). W odniesieniu do

warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który

polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia

zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie

zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w

pkt. 9.1 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego a) zastąpił ten podmiot innym

podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzeniem



Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o

udzieleniu zamówienia w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w

art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz

oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów,

które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu b) sposób wykorzystania zasobów innego

podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu

zamówienia publicznego d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności

dotyczą Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a

ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7 ppkt. 4.2a). Dokument będzie wymagany do

złożenia na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 7.4. SIWZ. Zamawiający dołącza do specyfikacji przykładowy wzór

zobowiązania - załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązanie Wykonawca składa na etapie złożenia oferty w oryginale. Dokumenty określone w pkt.

10 SIWZ w zakresie podwykonawstwa. 

 
Drukuj


