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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424713-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty inżynieryjne i budowlane
2020/S 177-424713
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 158-384900)
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: Monika Fedoryk
E-mail: dzp@zmid.waw.pl
Tel.: +48 225691427
Faks: +48 225691401
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zmid.waw.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Modernizacja ciągu ulic Marsa–Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III.
Numer referencyjny: ZP/4/PN/3/20

II.1.2)

Główny kod CPV
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Wykonanie robót budowlanych 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:
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08/09/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 158-384900

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:
1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane polegające na budowie
dwóch obiektów mostowych o rozpiętości wynoszącej co najmniej 300 m, liczonej dla jednej jezdni, dla każdego
z obiektów. Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia opisanego w pkt 1. powyżej w ramach realizacji
dwóch odrębnych umów.
2. Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje
odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.). Wykonawca przedstawi w ofercie osoby,
na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania:
1. kierownik budowy: 1 osoba, posiadająca min. 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy,
w tym nad min. 1 robotą związaną z budową obiektu mostowego o rozpiętości min. 300 m;
2. kierownik robót drogowych: 1 osoba, posiadająca min. 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika
robót drogowych, w tym nad min. 1 robotą związaną z budową drogi klasy co najmniej GP o długości co
najmniej 0,5 km.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki
określone powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają
okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, w tym:
3. w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1. – wykazu robót budowlanych, wykonanych
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 ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane. Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody, że
wymienione w wykazie roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
4. w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 2. – wykazu osób, skierowanych przez
Wykonawcę do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
Powinno być:
1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane polegające na budowie
dwóch obiektów mostowych o długości wynoszącej co najmniej 250 m, liczonej dla jednej jezdni, dla każdego
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z obiektów. Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia opisanego w pkt 1 powyżej w ramach realizacji
dwóch odrębnych umów.
2. Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje
odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.). Wykonawca przedstawi w ofercie osoby,
na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania:
1. kierownik budowy: 1 osoba, posiadająca min. 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy,
w tym nad min. 1 robotą związaną z budową obiektu mostowego o długości min. 250 m;
2. kierownik robót drogowych: 1 osoba, posiadająca min. 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika
robót drogowych, w tym nad min. 1 robotą związaną z budową drogi klasy co najmniej GP o długości co
najmniej 0,5 km.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki
określone powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają
okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, w tym:
3. w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1 – wykazu robót budowlanych, wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane. Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody, że
wymienione w wykazie roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
4. w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 2 – wykazu osób, skierowanych przez
Wykonawcę do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 22/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/10/2020
Czas lokalny: 12:00
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Inne dodatkowe informacje:
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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