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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: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Adres pocztowy: ul. Sokratesa 15
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Goliszewski
E-mail: dzp@zmid.waw.pl
Tel.: +48 225691428
Faks: +48 225691401
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zmid.waw.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w
zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa - Żołnierska.
Numer referencyjny: ZP/9/PN/8/20

II.1.2)

Główny kod CPV
71540000 Usługi zarządzania budową

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w
zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa - Żołnierska wraz z przebudową: istniejącego układu
drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ciągu ulic Marsa Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap III.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: manuella
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-173082
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 250-625302
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/12/2020
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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował z należytą starannością min. 1 usługę,
polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu o złożoności porównywalnej z przedmiotem
niniejszego zamówienia, to jest nad budową obiektu mostowego o długości wynoszącej co najmniej 250m,
liczonej dla jednej jezdni.
Powinno być:
1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował z należytą starannością min. 1 usługę,
polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu o złożoności porównywalnej z przedmiotem
niniejszego zamówienia, to jest nad budową obiektu mostowego o długości wynoszącej co najmniej 250m,
liczonej dla jednej jezdni.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 1- wykazu usług, wykonanych w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy.
Powinno być:
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 1- wykazu usług, wykonanych w okresie
ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

