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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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: 276303005
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:
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA INWESTYCJI PN.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948 od 
DK 52 do drogi wojewódzkiej nr 946 (...)
Numer referencyjny: WI-K/P/201218/1

II.1.2) Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA INWESTYCJI PN.:
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
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Konsultanta dla zadania: 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.

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

17/02/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:przetargi@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZDWWKAT
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-179376
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-641700
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/12/2020

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
3.a Wykonawcy
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający 
uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
1 usługę polegającą na świadczeniu usługi Konsultanta nad inwestycją, w skład której wchodziła budowa lub 
przebudowa drogi publicznej o długości drogi min. 5,0 km w ramach której wybudowano lub przebudowywano 
co najmniej jeden obiekt mostowy, o łącznej wartości usługi minimum 4 000 000,00 zł brutto,
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 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 usługę polegającą na świadczeniu usługi Konsultanta należy rozumieć świadczenie usługi polegającej na 
nadzorowaniu lub zarządzaniu robotami budowlanymi.
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 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:641700-2020:TEXT:PL:HTML
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publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do 
dysponowania tymi osobami tj.:
1) 1 OSOBA - INŻYNIER KONTRAKTU
2) 1 OSOBA - GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU ROBÓT DROGOWYCH
3) 1 OSOBA - INSPEKTOR NADZORU ROBÓT DROGOWYCH
4) 1 OSOBA - INSPEKTOR NADZORU ROBÓT MOSTOWYCH
5) 1 OSOBA - INŻYNIER DS. MATERIAŁOWYCH –TECHNOLOG
Ze względów technicznych – ograniczona ilość znaków w ogłoszeniu, Zamawiający nie jest w stanie zamieścić 
opisanych warunków w ww. zakresie. W związku z tym, szczegółowy opis został wskazany w pkt. 5.5.2.2/3.b 
SIWZ
INFORMACJA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk
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:
3.a Wykonawcy
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający 
uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
1 usługę polegającą na świadczeniu usługi Konsultanta nad inwestycją, w skład której wchodziła budowa 
lub przebudowa drogi publicznej o długości min. 5,0 km w ramach której wybudowano lub przebudowano co 
najmniej jeden obiekt mostowy, o łącznej wartości usługi minimum 3 000 000,00 zł brutto,
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 usługę polegającą na świadczeniu usługi Konsultanta należy rozumieć świadczenie usługi polegającej na 
nadzorowaniu lub zarządzaniu robotami budowlanymi.
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 - INŻYNIER KONTRAKTU
2) 1 OSOBA - GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU ROBÓT DROGOWYCH
3) 1 OSOBA - INSPEKTOR NADZORU ROBÓT DROGOWYCH
4) 1 OSOBA - INSPEKTOR NADZORU ROBÓT MOSTOWYCH
5) 1 OSOBA - INŻYNIER DS. MATERIAŁOWYCH –TECHNOLOG
Ze względów technicznych – ograniczona ilość znaków w ogłoszeniu, Zamawiający nie jest w stanie zamieścić 
opisanych warunków w ww. zakresie. W związku z tym, szczegółowy opis został wskazany w pkt. 5.5.2.2/3.b 
SIWZ
INFORMACJA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk
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: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/03/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 08/03/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/03/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/03/2021
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


