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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41506-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2023/S 015-041506

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 250-729832)

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:

Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy m. Dziekanowice w ciągu DW 964 wraz z

pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-127/22

II.1.2) Główny kod CPV

71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy m. Dziekanowice w

ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/01/2023
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 250-729832

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

Zamiast:

Zamawiający w tym zakresie określa następujące minimalne poziomy zdolności:

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

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

(...)

3) pozyskał minimum trzy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzje równoważne dla budowy,

rozbudowy lub odbudowy dróg klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie o długości powyżej 1

km każda, w tym co najmniej jedną decyzję po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowiskowo dla

budowy drogi w nowym śladzie oraz co najmniej jedną decyzję obejmującą również zabezpieczenie osuwiska.

(...)

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

(...)

3) jedną osobą na stanowisko AUTORA RAPORTU O OCENIE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA

ŚRODOWISKO / KIEROWNIKA ZESPOŁU AUTORÓW, która:

• spełnia wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia określone w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia

03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

• w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w procesie pozyskania co

najmniej dwóch decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji równoważnych dla budowy, rozbudowy

lub odbudowy dróg klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie, w tym co najmniej jednej decyzji po

przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowiskowo dla budowy drogi w nowym śladzie oraz co najmniej

jednej decyzji obejmującej również zabezpieczenie osuwiska.

(...)

Powinno być:

Zamawiający w tym zakresie określa następujące minimalne poziomy zdolności:

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

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

(...)

3) pozyskał minimum trzy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzje równoważne dla budowy,

rozbudowy lub odbudowy dróg klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie o długości powyżej 1
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km każda, w tym co najmniej jedną decyzję po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowiskowo dla

budowy drogi w nowym śladzie.

(...)

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

(...)

3) jedną osobą na stanowisko AUTORA RAPORTU O OCENIE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA

ŚRODOWISKO / KIEROWNIKA ZESPOŁU AUTORÓW, która:

• spełnia wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia określone w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia

03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

• w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w procesie pozyskania co

najmniej dwóch decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji równoważnych dla budowy, rozbudowy

lub odbudowy dróg klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie, w tym co najmniej jednej decyzji po

przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowiskowo dla budowy drogi w nowym śladzie.

(...)

Numer sekcji: IV.2.2

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

udziału

Zamiast:

Data: 27/01/2023

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 31/01/2023

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: 26/04/2023

Powinno być:

Data: 30/04/2023

Numer sekcji: IV.2.7

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

Zamiast:

Data: 27/01/2023

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 31/01/2023

Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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