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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89491-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Roboty budowlane
2019/S 040-089491

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 248-572240)

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: Justyna Cichocka
Tel.:  +48 327819211
E-mail: rdrp@zdw.katowice.pl 
Faks:  +48 327819200
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.katowice.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik do granicy
miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza
Numer referencyjny: WI-K/P/181212/1

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:
— budowę nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku o długości ok. 7,83 km,
— budowę węzłów i skrzyżowań na połączeniu z innymi drogami
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— budowę obiektów inżynierskich oraz przepustów,
— budowę odwodnienia drogi (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, sączki podłużne),
— budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym budowę zbiorników zastępczych dla płazów,
— budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej
— przebudowę sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 151,
— wycinkę drzew i krzewów i nasadzenia,
— budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu
Szczegółowo zakres robót dla zadań został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji do
postępowania.

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

21/02/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 248-572240

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
Realizacja i jej warunki określa umowa (załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający przewidział zmiany postanowień zawartej umowy we wzorze umowy – załącznik do SIWZ.
Wykonawca ma wnieść wadium w wysokości: 3 000 000,00 PLN. Zasady wnoszenia wadium w pkt. 14 SIWZ.
Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego umowy w wysokości: 10 % ceny
całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).
Wymagana gwarancja minimum 60 miesięcy
Powinno być:
Realizacja i jej warunki określa umowa (załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający przewidział zmiany postanowień zawartej umowy we wzorze umowy – załącznik do SIWZ.
Wykonawca ma wnieść wadium w wysokości: 3 000 000,00 PLN. Zasady wnoszenia wadium w pkt. 14 SIWZ.
Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego umowy w wysokości: 9 % ceny
całkowitej podanej w Formularzu Ofertowym w pkt. I.1. (kwota brutto).
Wymagana gwarancja minimum 60 miesięcy.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Zawartość oferty:
— Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2,
— Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia) załączone do oferty w oryginale,
— Kosztorys Ofertowy, obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia
zawarte w Przedmiarach Robót w układzie TER - Załącznik nr 1, Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji i
specyfikacjach,
— Oświadczenie określone w pkt. 7 SIWZ
— Oświadczenia dla podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca określonych
w pkt. 9 SIWZ
— Oświadczenia dla podwykonawców zgodnie z zapisem pkt. 10 SIWZ,
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— W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa
w art. 26 ust. 5, Wykonawca przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp na druku załącznika nr 4 do SIWZ.
Złożenie ww. oświadczenia dotyczy każdego z podmiotów przy wspólnym ubieganiu się podmiotów o udzielenie
zamówienia. Sposób złożenia oświadczenia zgodnie z pkt. 13 SIWZ.
2. Pozostałe wymagania dla Wykonawców zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że zamierza przeznaczyć środki,
pochodzące z budżetu Województwa Śląskiego oraz środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ÷ 2020 (uzyskano
dofinansowanie) decyzja nr UDA-RPSL.06.01.00-24-09G0/16-00 z dnia 28.11.2017 r. Szczegóły zasad opisane
w OPZ – załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, zgodnie z zapisami SIWZ i
oznaczeniem w dokumencie JEDZ.
5. Wymagania dla Wykonawców zostały opisane szczegółowo w SIWZ w zakresie składania dokumentów i
oświadczeń jak i warunków udziału w postępowaniu ze względu na ograniczoną ilość znaków, którą można
wpisać do treści ogłoszenia.
6. Forma składania JEDZ została szczegółowo opisana w SIWZ.
7. Zasady komunikacji Wykonawców z Zamawiającym w pkt. 13 SIWZ.
8. Zamawiający informuje, że dokument JEDZ Wykonawca w Części IV: Kryteria kwalifikacji wypełnia tylko
Sekcję (alfa).
9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego opisana w pkt. 38 SIWZ.
10. Zgodnie z art. 93. ust. 1a. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia
postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
Ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji
elektronicznej, (...).
11. Termin związania ofertą upływa po 90 dniach od ostatecznego terminu składania ofert. W ogłoszeniu został
określony jako 3 miesiące.
Powinno być:
1. Zawartość oferty:
— Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2,
— Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia) załączone do oferty w oryginale,
— Kosztorys Ofertowy, obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia
zawarte w Przedmiarach Robót w układzie TER - Załącznik Nr 1, Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji
i specyfikacjach wraz ze Zbiorczym zestawieniem kosztów,
— Oświadczenie określone w pkt. 7 SIWZ
— Oświadczenia dla podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca określonych
w pkt. 9 SIWZ
— Oświadczenia dla podwykonawców zgodnie z zapisem pkt. 10 SIWZ,
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— W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa
w art. 26 ust. 5, Wykonawca przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp na druku załącznika nr 4 do SIWZ.Złożenie
ww. oświadczenia dotyczy każdego z podmiotów przy wspólnym ubieganiu się podmiotów o udzielenie
zamówienia. Sposób złożenia oświadczenia zgodnie z pkt. 13 SIWZ.
2. Pozostałe wymagania dla Wykonawców zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że zamierza przeznaczyć środki,
pochodzące z budżetu Województwa Śląskiego oraz środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ÷ 2020 (uzyskano
dofinansowanie) decyzja nr UDA-RPSL.06.01.00-24-09G0/16-00 z dnia 28.11.2017 r. Szczegóły zasad opisane
w OPZ – załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, zgodnie z zapisami SIWZ i
oznaczeniem w dokumencie JEDZ.
5. Wymagania dla Wykonawców zostały opisane szczegółowo w SIWZ w zakresie składania dokumentów i
oświadczeń jak i warunków udziału w postępowaniu ze względu na ograniczoną ilość znaków, którą można
wpisać do treści ogłoszenia.
6. Forma składania JEDZ została szczegółowo opisana w SIWZ.
7. Zasady komunikacji Wykonawców z Zamawiającym w pkt. 13 SIWZ.
8. Zamawiający informuje, że dokument JEDZ Wykonawca w Części IV: Kryteria kwalifikacji wypełnia tylko
Sekcję (alfa).
9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego opisana w pkt. 38 SIWZ.
10. Zgodnie z art. 93. ust. 1a. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia
postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
Ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji
elektronicznej, (...).
11. Termin związania ofertą upływa po 90 dniach od ostatecznego terminu składania ofert. W ogłoszeniu został
określony jako 3 miesiące.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


