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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:508494-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Roboty budowlane
2022/S 180-508494

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 172-486094)

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:
ROZBIÓRKA I BUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 906 W KM 
0+729 W MIEJSCOWOŚCI LUBLINIEC O NR EW. 133.
Numer referencyjny: WM/PN/220812/1

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zadanie będzie polegać na: rozbiórce istniejącego wiaduktu nad torami PKP, wykonaniu nowego obiektu wraz z 
dojazdami i elementami BRD.
Szczegóły zadania opisane zostały w przedmiarze robót oraz w dokumentach zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 172-486094

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: zmiana dotyczy zdolności technicznej w pkt. 4.a 
Wykonawcy
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
4.a Wykonawcy
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający 
uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu mostowego o łącznej wartości 
minimum 30 000 000,00 zł brutto w tym minimum:
- jedna robota z przęsłem o konstrukcji nośnej stalowej (np. blachownicowej, zespolonej, skrzynkowej, łukowej) i 
rozpiętości minimum 50m
oraz
- jedna robota nad zelektryfikowana linią kolejową,
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od 
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
4.a.a. w przypadku podania wartości za wykonanie robót 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 publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania.
4.a.b w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty 
oświadczenie na załączniku nr 5, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4.a.c w przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności technicznej 
powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, to należy
podać roboty, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Podając zakres i wartość robót 
na załączniku nr 7 do SWZ.
4.b Osób
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna, iż 
Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi 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. 1 OSOBA:
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
inżynieryjnej mostowej lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
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wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych,
Doświadczenie: minimum 5-letnim (60-miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika 
budowy lub kierownika robót przy realizacji inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy obiektów mostowych, 
przy czym co najmniej jedna inwestycja powinna obejmować budowę lub przebudowę obiektu mostowego z 
przęsłem o konstrukcji nośnej stalowej i rozpiętości minimum 50 m oraz jedną robotę nad zelektryfikowana linią 
kolejową - o łącznej wartości obu robót co najmniej 30 000 000,00 zł brutto.
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem i kwalifikacjami należy, w Wykazie osób – załącznik nr 6 
do SWZ, podać nazwę uprawień, informację o stanowisku, nazwę i wartość zadania, nazwę Inwestora, okres 
doświadczenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2. 1 OSOBA:
Kwalifikacje: uprawnienia geodezyjne do obsługi inwestycji lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
Doświadczenie: minimum 4 lata na stanowisku geodety przy obsłudze inwestycji drogowych, związanych z 
budową lub przebudową obiektów mostowych o rozpiętości przęsła powyżej (...
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
4.a Wykonawcy
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający 
uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu mostowego (dopuszczalne wykonanie 
również w ramach zadań budowlanych), o łącznej wartości robót dla zadań minimum 25 000 000,00 zł 
brutto, z tym że przynajmniej jedna robota obejmuje wykonanie przęsła o konstrukcji nośnej stalowej (np. 
blachownicowej, zespolonej, skrzynkowej, łukowej) i rozpiętości minimum 50m oraz jedna robota wykonana 
została nad czynną zelektryfikowaną linią kolejową; Zamawiający uzna również warunek minimalnego 
doświadczenia za spełniony w przypadku wykonania jednej roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu 
mostowego o wartości minimum 25 000 000 zł brutto przy jednoczesnym spełnieniu przez obiekt mostowy 
ww. warunków łącznie tj. konstrukcji nośnej stalowej (np. blachownicowej, zespolonej, skrzynkowej, łukowej) o 
rozpiętości minimum 50m zrealizowanej nad czynną zelektryfikowaną linią kolejową;
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
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podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od 
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
4.a.a. w przypadku podania wartości za wykonanie robót 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 publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania.
4.a.b w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty 
oświadczenie na załączniku nr 5, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4.a.c w przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności technicznej 
powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, to należy
podać roboty, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Podając zakres i wartość robót 
na załączniku nr 7 do SWZ.
4.b Osób
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna, iż 
Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi 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. 1 OSOBA:
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
inżynieryjnej mostowej lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych,
Doświadczenie: minimum 5-letnim (60-miesięcznym) doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika 
budowy lub kierownika robót przy realizacji inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy obiektów mostowych, 
przy czym co najmniej jedna inwestycja powinna obejmować budowę lub przebudowę obiektu mostowego z 
przęsłem o konstrukcji nośnej stalowej i rozpiętości minimum 50 m oraz jedną robotę nad zelektryfikowana linią 
kolejową - o łącznej wartości obu robót co najmniej 30 000 000,00 zł brutto.
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem i kwalifikacjami należy, w Wykazie osób – załącznik nr 6 do 
SWZ, podać nazwę uprawień, informację o stanowisku, (...)
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 11/10/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 21/10/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 08/01/2023
Powinno być:
Data: 18/01/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 11/10/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
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Data: 21/10/2022
Czas lokalny: 09:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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