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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616241-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Roboty budowlane
2020/S 248-616241

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 144-353256)

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 Śląskie
Kod pocztowy: 40-609
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka
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:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948 od DK 52 do drogi wojewódzkiej nr 946: część I – odcinek A, B, C od km 
17+651 do km 30+520; część II – odcinek D, E od km 30+520 do km 35+013
Numer referencyjny: WI-K/P/200616/1

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Niniejsze zadanie składa się z:
— części I, i
— części II.
Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z późniejszymi zmianami. Dla przedmiotowej 
inwestycji pozyskano decyzję Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 28 
lutego 2020 r. nr 3/2020 znak: IFXIII.7820.11.2019. Szczegółowy opis realizacji zadania jest przedstawiony w 
opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, szczegóły zamówienia w SIWZ i w dalszej części ogłoszenia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 144-353256

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Szczegóły w pkt 27 SIWZ.
Termin wykonania zamówienia: 30.11.2023, z tym że roboty zasadnicze, tj. wykonanie wszystkich nawierzchni 
bitumicznych oraz oznakowania pionowego i poziomego należy zakończyć do dnia 15 października 2023 r. 
zgodnie z zastrzeżeniem opisanym w opisie przedmiotu zamówienia pkt 5.
Powinno być:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Szczegóły w pkt 27 SIWZ.
Termin wykonania zamówienia: 30.10.2024, z tym że roboty zasadnicze, tj. wykonanie wszystkich nawierzchni 
bitumicznych oraz oznakowania pionowego i poziomego należy zakończyć do dnia 30 sierpnia 2024 r. zgodnie 
z zastrzeżeniem opisanym w opisie przedmiotu zamówienia pkt 5.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
— dla części I
3.a. Wykonawcy:
w celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający 
uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
— jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie drogi publicznej, o łącznej wartości robót 
minimum 90 000 000 PLN brutto, w ramach których wykonywano warstwy konstrukcyjne nawierzchni, elementy 
odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, obiekt mostowy (lub obiekty 
mostowe) o łącznej wartości robót mostowych minimum 10 000 000 PLN brutto,
— jedną robotę budowlaną polegającą na zabezpieczeniu osuwiska o wartości robót związanych jego z 
zabezpieczeniem minimum 2 000 000 PLN,
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 ich/jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 

21/12/2020 S248
https://ted.europa.eu/TED

2 / 6

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353256-2020:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S248
21/12/2020
616241-2020-PL

3 / 6

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty,
— dla części II:
w celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający 
uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
— jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie drogi publicznej, o łącznej wartości robót 
minimum 30 000 000 PLN brutto, w ramach których wykonywano warstwy konstrukcyjne nawierzchni, elementy 
odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, obiekt mostowy (lub obiekty 
mostowe) o łącznej wartości robót mostowych minimum 7 000 000 PLN brutto,
— jedną robotę budowlaną polegającą na zabezpieczeniu osuwiska o wartości robót związanych jego z 
zabezpieczeniem minimum 1 000 000 PLN,
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 ich/jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty.
W przypadku gdy Wykonawca będzie ubiegał się o zamówienie na więcej niż jedną część zamówienia, to w 
zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla zdolności technicznej musi wykazać, że wykonał:
— jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o wartości 
robót minimum 120 000 000 PLN brutto, w ramach których wykonywano warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, obiekt mostowy 
(lub obiekty mostowe) o łącznej wartości robót mostowych minimum 17 000 000 PLN brutto,
— jedną robotę budowlaną polegającą na zabezpieczeniu osuwiska o wartości robót związanych jego z 
zabezpieczeniem minimum 2 000 000 PLN,
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 ich/jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te 
roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty;
3.a.a. w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej załącza 
dowody określające, iż roboty zostały wykonane należycie, wystawione na konsorcjum firm (podmioty wspólnie 
ubiegające się), to Zamawiający żąda określenia zakresu i wartości robót od tego Wykonawcy za jego faktyczny 
i bezpośredni udział w realizacji danych robót w ramach konsorcjum;
3.a.b. w przypadku podania wartości za wykonanie robót 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 
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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 – kierownik budowy;
2) 1 osoba – kierownik robót drogowych;
3) 1 osoba – kierownik robót mostowych;
4) 1 osoba – inspektor ds. rozliczeń;
5) 1 osoba – pracownik ds. materiałowych – technolog.
Ze względów technicznych – ograniczona ilość znaków w ogłoszeniu, Zamawiający nie jest w stanie zamieścić 
opisanych warunków dla części I i części II w ww. zakresie. W związku z tym, szczegółowy opis został 
wskazany w pkt 5.5.2.3/3.b SIWZ.
Uwaga:
Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk. Szczegóły w SIWZ;
3.c. zgodnie z art. 22d ust. 2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 
inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Powinno być:
— dla części I:
3.a Wykonawcy
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający 
uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
— jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o 
łącznej wartości robót minimum 90 000 000 PLN brutto, w ramach których wykonywano warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, 
obiekt mostowy (lub obiekty mostowe) o łącznej wartości robót mostowych minimum 10 000 000 PLN brutto,
— jedną robotę budowlaną polegającą na zabezpieczeniu osuwiska o wartości robót związanych z jego 
zabezpieczeniem minimum 2 000 000 PLN,
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 ich/jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty,
— dla części II:
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający 
uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
— jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o 
łącznej wartości robót minimum 30 000 000 PLN brutto, w ramach których wykonywano warstwy konstrukcyjne 
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nawierzchni, elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, 
obiekt mostowy (lub obiekty mostowe) o łącznej wartości robót mostowych minimum 7 000 000 PLN brutto,
— jedną robotę budowlaną polegającą na zabezpieczeniu osuwiska o wartości robót związanych z jego 
zabezpieczeniem minimum 1 000 000 PLN.
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 ich/jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty.
W przypadku gdy Wykonawca będzie ubiegał się o zamówienie na więcej niż jedną część zamówienia, to w 
zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla zdolności technicznej musi wykazać, że wykonał:
— jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o wartości 
robót minimum 120 000 000 PLN brutto w ramach, których wykonywano warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, obiekt mostowy 
(lub obiekty mostowe) o łącznej wartości robót mostowych minimum 17 000 000 PLN brutto,
— jedną robotę budowlaną polegającą na zabezpieczeniu osuwiska o wartości robót związanych z jego 
zabezpieczeniem minimum 2 000 000 PLN,
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 ich/jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty.
Przez osuwisko należy rozumieć zgodnie z definicją, nagłe przemieszczanie się mas ziemnych, w tym mas 
skalnych podłoża i powierzchniowej zwietrzeliny spowodowane zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie i 
okolicy. W związku z powyższym, Zamawiający uzna za spełnienie warunku dla zabezpieczenia osuwiska, jeśli 
Wykonawca wykonał roboty w tym zakresie.
Zamawiający będzie żądał rozbicia bądź określenia zakresu wartości robót od każdego Wykonawcy 
wchodzącego w skład konsorcjum.
3.a.a. w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej załącza 
dowody określające, iż roboty zostały wykonane należycie, wystawione na konsorcjum firm (podmioty wspólnie 
ubiegające się), to Zamawiający żąda określenia zakresu i wartości robót od tego Wykonawcy za jego faktyczny 
i bezpośredni udział w realizacji danych robót w ramach konsorcjum;
3.a.b. w przypadku podania wartości za wykonanie robót 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 
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kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia 
dysponowania tymi osobami, tj.:
1) 1 osoba – kierownik budowy;
2) 1 osoba – kierownik robót drogowych;
3) 1 osoba – kierownik robót mostowych;
4) 1 osoba – inspektor ds. rozliczeń;
5) 1 osoba – pracownik ds. materiałowych – technolog.
Ze względów technicznych – ograniczona ilość znaków w ogłoszeniu, Zamawiający nie jest w stanie zamieścić 
opisanych warunków dla części I i części II w ww. zakresie. W związku z tym, szczegółowy opis został 
wskazany w pkt 5.5.2.3/3.b SIWZ.
Uwaga:
Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk. Szczegóły w SIWZ;
3.c. zgodnie z art. 22d ust. 2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 
inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Data: 30/11/2023
Powinno być:
Data: 31/10/2024
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 21/12/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 21/01/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 21/12/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 21/01/2021
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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