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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:680817-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2022/S 236-680817

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 221-636142)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny: PL21

Adres pocztowy: ul. Głowackiego 56

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL21 Małopolskie

Kod pocztowy: 30-085

Państwo: Polska

E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

Tel.: +48 124465810

Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Obwodnica Proszowic – etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-122/22

II.1.2) Główny kod CPV

45233122 Roboty budowlane w zakresie obwodnic

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj obwodnicy Proszowic w ciągu

drogi wojewódzkiej nr 776 w zakresie etapu II obejmującego odcinek od istniejącego ronda na skrzyżowaniu

dróg wojewódzkich nr 775 i 776 w m. Proszowice do włączenia w drogę wojewódzką nr 775 przed istniejącym
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mostem na potoku Jakubowickim – jako drogi klasy G w nowym śladzie, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu

i długości ok. 2,3 km.

Niniejsze zamówienie stanowi inwestycję / projekt, który uzyskał wstępną promesę dotyczącą dofinansowania

z programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach którego projekt ten

ma być realizowany.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/12/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 221-636142

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

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w tym zakresie określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogi

publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości minimum 1 km, w zakresie

obejmującym wykonanie wszystkich robot ujętych w zgodzie budowlanej właściwego organu umożliwiającej

realizację robót oraz wartości robót w tym zakresie nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć

milionów złotych 00/100) brutto,

2) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektu

mostowego o długości przęsła nie mniejszej niż 20 m.

UWAGA!

- Wykonanie robót wskazanych w ppkt 1 i 2 mogło nastąpić w ramach jednego lub odrębnych zadań.

- Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę

niniejszego warunku doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np.

konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie

doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku. Nie zostanie

uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji

zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków

tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac

wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji

w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i

odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych),
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co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego przedmiotu (tj. również do prac faktycznie

niewykonywanych).

2. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) jedną osobą na stanowisko PROJEKTANTA BRANŻY DROGOWEJ, która posiada:

• odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej (lub

uprawnienia równoważne),

• doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert co

najmniej jednego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji (zgody budowlanej) właściwego organu na

prowadzenie robót dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogi publicznej

klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości minimum 1 km;

2) jedną osobą na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY, która posiada:

• odpowiednie względem przedmiotu zamówienia wykonawcze uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności drogowej lub mostowej (lub uprawnienia równoważne),

• doświadczenie w sprawowaniu przez okres co najmniej 6 miesięcy funkcji Kierownika budowy przy realizacji

co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę

drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości minimum 1 km, albo co

najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę

obiektu mostowego o długości przęsła nie mniejszej niż 20 m.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia

wskazane w SWZ.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w tym zakresie określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał:

1) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogi

publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości minimum 1 km, w zakresie

obejmującym wykonanie wszystkich robot ujętych w zgodzie budowlanej właściwego organu umożliwiającej

realizację robót oraz wartości robót w tym zakresie nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć

milionów złotych 00/100) brutto,

2) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektu

mostowego o długości przęsła nie mniejszej niż 20 m.

UWAGA!

- Wykonanie robót wskazanych w ppkt 1 i 2 mogło nastąpić w ramach jednego lub odrębnych zadań.

- Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę

niniejszego warunku doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np.

konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie

doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku. Nie zostanie

uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji

zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków

tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac

wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji

w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i

odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych),
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co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego przedmiotu (tj. również do prac faktycznie

niewykonywanych).

2. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) jedną osobą na stanowisko PROJEKTANTA BRANŻY DROGOWEJ, która posiada:

• odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej (lub

uprawnienia równoważne),

• doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert co

najmniej jednego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji (zgody budowlanej) właściwego organu na

prowadzenie robót dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogi publicznej

klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości minimum 1 km;

2) jedną osobą na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY, która posiada:

• odpowiednie względem przedmiotu zamówienia wykonawcze uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności drogowej lub mostowej (lub uprawnienia równoważne),

• doświadczenie w sprawowaniu przez okres co najmniej 6 miesięcy funkcji Kierownika budowy przy realizacji

co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę

drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości minimum 1 km, albo co

najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę

obiektu mostowego o długości przęsła nie mniejszej niż 20 m.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia

wskazane w SWZ.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału

Zamiast:

Data: 23/12/2022

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 03/01/2023

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do:

Zamiast:

Data: 22/03/2023

Powinno być:

Data: 02/04/2023

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 23/12/2022

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 03/01/2023

Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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