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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:483628-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
2022/S 171-483628

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 152-433640)

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:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych (...): układ uzupełniający trasę rowerową VeloDunajec – budowa 
kładki rowerowej przez rz. Dunajec pomiędzy m. Krościenko nad Dunajcem i m. Szczawnica
Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-82/22

II.1.2) Główny kod CPV
45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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1. Pełna nazwa zamówienia (w związku z niewystarczającą ilością miejsca w sekcji II.1.1. nie było możliwe 
wskazanie tam pełnej nazwy zamówienia):
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: układ uzupełniający trasę 
rowerową VeloDunajec – budowa kładki rowerowej przez rz. Dunajec pomiędzy m. Krościenko nad Dunajcem i 
m. Szczawnica.
2. Przedmiot zamówienia stanowi budowa kładki rowerowej przez rz. Dunajec pomiędzy m. Krościenko nad 
Dunajcem i m. Szczawnica w ramach układu uzupełniającego trasę rowerową VeloDunajec (VD).

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

01/09/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 152-433640

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:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektu 
mostowego (z wyłączeniem przepustów) o długości przęsła minimum 50 m, o wartości robót w tym zakresie nie 
mniejszej niż 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto,
(...)
2. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:
1) osobą na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY, która posiada:
• odpowiednie względem przedmiotu zamówienia wykonawcze uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności mostowej (lub uprawnienia równoważne),
• doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika robót mostowych) przy realizacji 
co najmniej dwóch zakończonych robót budowlanych obejmujących budowę, rozbudowę, odbudowę lub 
przebudowę obiektów mostowych (z wyłączeniem przepustów) o długości przęsła minimum 50 m każdy;
(...)
Powinno być:
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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:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę obiektu 
mostowego (z wyłączeniem przepustów) o długości przęsła minimum 40 m, o wartości robót w tym zakresie nie 
mniejszej niż 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto,
(...)
2. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:
1) osobą na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY, która posiada:
• odpowiednie względem przedmiotu zamówienia wykonawcze uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności mostowej (lub uprawnienia równoważne),
• doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika robót mostowych) przy realizacji 
co najmniej dwóch zakończonych robót budowlanych obejmujących budowę, rozbudowę, odbudowę lub 
przebudowę obiektów mostowych (z wyłączeniem przepustów) o długości przęsła minimum 40 m każdy;
(...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 19/09/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/09/2022
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: 17/12/2022
Powinno być:
Data: 19/12/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 21/09/2022
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

06/09/2022 S171
https://ted.europa.eu/TED

3 / 3


