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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH
22
UL. LECHICKA 24
KATOWICE
40-609
Polska
Osoba do kontaktów: MAGDALENA MARCINIAK
Tel.:  +48 327819211
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl 
Faks:  +48 327819200
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.katowice.pl

I.1) Nazwa i adresy
URZĄD GMINY PSARY
22
UL. MALINOWICKA 4
PSARY
42-512
Polska
Osoba do kontaktów: ANNA BUŁAWA
Tel.:  +48 322944941
E-mail: annabulawa@psary.pl 
Faks:  +48 322944901
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.psary.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA INWESTYCJI Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA
Numer referencyjny: WI-K/P/180906/3

II.1.2) Główny kod CPV
71000000

mailto:przetargi@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl
mailto:annabulawa@psary.pl
www.psary.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA INWESTYCJI:
ZADANIE 1:
„PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913, ETAP II, ODCINEK OD SKRZYŻOWANIA Z DK 78 W
MIEJSCOWOŚCI CELINY DO SKRZYŻOWANIA Z DK 86.”
ZADANIE 2:
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ I PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W
GMINIE PSARY.”
„BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY PSARY.”
„BUDOWA ZASILANIA GABLOT W WIATACH PRZYSTANKOWYCH NA TERENIE GMINY PSARY.”
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Konsultanta dla zadania.
Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

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

05/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZDWWKAT
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-151213
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-445649
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/10/2018

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
Zamiast:
0 Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 2
Wykonawcy
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający
uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
1 usługę polegającą na świadczeniu usługi Konsultanta* nad inwestycją, w skład której wchodziła budowa lub
przebudowa drogi publicznej o długości drogi min. 5 km w ramach której wybudowano lub przebudowywano co
najmniej jeden obiekt mostowy, o łącznej wartości usługi minimum 1 400 000,00 zł brutto
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich/jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi/a zostały/a wykonane/a, oraz załączeniem dowodów określających czy te/a
usługi/a zostały/a wykonane/a należycie.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445649-2018:TEXT:PL:HTML
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Przez wykonanie usług Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego lub
innego dokumentu, który potwierdza wykonanie usług.
W przypadku podania wartości za wykonanie usług w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy
waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl
opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla
niniejszego postępowania, z tym że jeżeli dzień publikacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy to przyjmuje się dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Osób
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna, iż
Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do
dysponowania tymi osobami tj.:
1. INŻYNIER KONTRAKTU, 1 - osoba
2. GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU ROBÓT DROGOWYCH - 1 osoba
3. INSPEKTOR NADZORU ROBÓT DROGOWYCH - 1 osoba
4. INSPEKTOR NADZORU ROBÓT MOSTOWYCH - 1 osoba
5. INŻYNIER DS. MATERIAŁOWYCH –TECHNOLOG - 1 osoba
Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu pozostałe informacje w SIWZ.
Powinno być:
0 Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 2
Wykonawcy
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający
uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
1 usługę polegającą na świadczeniu usługi Konsultanta* nad inwestycją, w skład której wchodziła budowa lub
przebudowa drogi publicznej o długości drogi min. 5 km w ramach której wybudowano lub przebudowywano co
najmniej jeden obiekt mostowy, o łącznej wartości usługi minimum 1 400 000,00 zł brutto
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/jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi/a zostały/a wykonane/a, oraz załączeniem dowodów określających czy te/a
usługi/a zostały/a wykonane/a należycie.
Przez wykonanie usług Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego lub
innego dokumentu, który potwierdza wykonanie usług.
W przypadku podania wartości za wykonanie usług w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy
waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl
opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla
niniejszego postępowania, z tym że jeżeli dzień publikacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy to przyjmuje się dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Osób
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna, iż
Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia

www.nbp.pl
www.nbp.pl
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publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do
dysponowania tymi osobami tj.:
1. INŻYNIER KONTRAKTU, 1 - osoba
2. GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU ROBÓT DROGOWYCH - 1 osoba
3. INSPEKTOR NADZORU ROBÓT DROGOWYCH - 1 osoba
4. INSPEKTOR NADZORU ROBÓT MOSTOWYCH - 1 osoba
5. INŻYNIER DS. MATERIAŁOWYCH –TECHNOLOG - 1 osoba
Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu pozostałe informacje w SIWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


