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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271697-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2022/S 098-271697

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 082-221420)

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

Oficjalna nazwa: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH
Krajowy numer identyfikacyjny: 276303005
Adres pocztowy: UL. LECHICKA 24
Miejscowość: KATOWICE
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-609
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: MAGDALENA MARCINIAK
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl 
Tel.:  +48 327819211
Faks:  +48 327819200
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.katowice.pl

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

II.1.1) Nazwa:
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 
NR 408 NA ODCINKU OD M. GLIWICE DO GRANICY WOJEWÓDZTWA, ETAP I: BUDOWA OBWODNICY 
SOŚNICOWIC”.
Numer referencyjny: WI-K/PN/220125/1

II.1.2) Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

20/05/2022 S98
https://ted.europa.eu/TED

1 / 3



Dz.U./S S98
20/05/2022
271697-2022-PL

2 / 3

Zadanie obejmuje swym zakresem:
a) świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ,
b) zarządzanie budową, reprezentując Zamawiającego z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z 
obowiązującego prawa, zawartej umowy, w tym umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej;
Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentach zamówienia.

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

16/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 082-221420

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Ofertę stanowi:
a) Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ.
b) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby Z dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania lub pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest 
uprawniona umocowana osoba /pełnomocnik.
c) Wycena, zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj. Załącznikiem Nr 1 do SWZ, sporządzona na lub wg 
druku Załącznika Nr 2A.
d) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony zgodnie z wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r. 
ustanawiającymstandardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 
06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.
Zamawiający informuje, że w dokumencie JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) Wykonawca w 
Części IV: Kryteria kwalifikacji wypełnia tylko Sekcję . Pozostała część JEDZ zgodnie z wymaganymi danymi.
e) Wadium.
f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów – jeżeli dotyczy – załącznik nr 3 do SWZ.
g) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 117 ust. 4 ustawy PZP) na lub wg 
druku załącznika 5a – jeżeli Wykonawca składa ofertę jako Konsorcjum.
2. Pozostałe wymagania dla Wykonawców zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, zgodnie z zapisami SWZ i 
oznaczeniem w dokumencie JEDZ.
4. Wymagania dla Wykonawców zostały opisane szczegółowo w SWZ w zakresie składania dokumentów i 
oświadczeń jak i warunków udziału w postępowaniu ze względu na ograniczoną ilość znaków, którą można 
wpisać do treści ogłoszenia.
5. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl (zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. - 
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„Instrukcji użytkownika”) dostępnego tam Formularza komunikacji, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz 
poczty elektronicznej przetargi@zdw.katowice.pl 
6. Klauzula informacyjna z art. 47 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego.
7. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZALICZEK ZGODNIE Z ZAPISAMI PROJEKTOWANYCH 
POSTANOWIEŃ UMOWY § 4A.
Powinno być:
1. Ofertę stanowi:
a) Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ.
b) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby Z dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania lub pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest 
uprawniona umocowana osoba /pełnomocnik.
c) Wycena, zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj. Załącznikiem Nr 1 do SWZ, sporządzona na lub wg 
druku Załącznika Nr 2A.
d) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony zgodnie z wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r. 
ustanawiającymstandardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 
06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.
Zamawiający informuje, że w dokumencie JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) Wykonawca w 
Części IV: Kryteria kwalifikacji wypełnia tylko Sekcję . Pozostała część JEDZ zgodnie z wymaganymi danymi.
e) Wadium.
f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów – jeżeli dotyczy – załącznik nr 3 do SWZ.
g) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 117 ust. 4 ustawy PZP) na lub wg 
druku załącznika 5a – jeżeli Wykonawca składa ofertę jako Konsorcjum.
h) Formularze dotyczące kryterium oceny ofert – wzór załącznika 2B, 2C.
i) Oświadczenie Wykonawcyna lub wg druku załącznika 3A.
2. Pozostałe wymagania dla Wykonawców zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, zgodnie z zapisami SWZ i 
oznaczeniem w dokumencie JEDZ.
4. Wymagania dla Wykonawców zostały opisane szczegółowo w SWZ w zakresie składania dokumentów i 
oświadczeń jak i warunków udziału w postępowaniu ze względu na ograniczoną ilość znaków, którą można 
wpisać do treści ogłoszenia.
5. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl (zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. - 
„Instrukcji użytkownika”) dostępnego tam Formularza komunikacji, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz 
poczty elektronicznej przetargi@zdw.katowice.pl 
6. Klauzula informacyjna z art. 47 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego.
7. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZALICZEK ZGODNIE Z ZAPISAMI PROJEKTOWANYCH 
POSTANOWIEŃ UMOWY § 4A.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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