Dz.U./S S192
05/10/2018
433289-2018-PL

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

1/4

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433289-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Mikołajki: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
2018/S 192-433289
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 159-363731)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
NIP: 845-198-57-00 REGON: 361222985
ul. Kolejowa 6
Mikołajki
11-730
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Czachorowski
Tel.: +48 608411847
E-mail: biurowjm2020@gmail.com
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: http://7cudowmazur.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej Etap I, III i IV
Numer referencyjny: WJM. 271.14.2018.

II.1.2)

Główny kod CPV
45233162

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę szlaków rowerowych o długości około 210 km (łącznie z drogami
krajowymi i wojewódzkimi), którego trzon tworzą poniższe typy rozwiązań projektowych (tzw. projektowane
odcinki inwestycyjne):
a) ścieżki rowerowej (lub pasów rowerowych) o nawierzchni:
- asfaltowej o szerokości 2,5 metra przysuniętą do jezdni i o szerokości 2,0 metrów – odsunięta od jezdni,
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- z kostki betonowej,
- szutrowej;
b) wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni:
- asfaltowej o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 metra, przysunięty do jezdni,
- z kostki betonowej o szerokości 3 metrów i doprowadzeniem;
- adaptacja istniejącego chodnika – wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem z kostki
betonowej - ścieżka rowerowa asfaltowa o szer. 2,5 m i przylegający do niej chodnik z kostki betonowej, o szer.
1,5 m;
c) przebudowa istniejących odcinków dróg szutrowych/gruntowych do szerokości 4,5 m (w pasie o szerokości
1,5 m wykorzystywanym przez rowerzystów ...
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 159-363731

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:
c.1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co
najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy lub remontu ścieżek, dróg dla części 1 - o
wartości minimum 1 200 000 PLN brutto; części 2 - o wartości minimum 750 000 PLN brutto; części 3 - o
wartości minimum 1 600 000 PLN brutto; części 4 - o wartości minimum 850 000 PLN brutto; części 5 - o
wartości minimum 3 500 000 PLN brutto; części 6 - o wartości minimum 2 000 000 PLN brutto; części 7 o wartości minimum 900 000 PLN brutto; części 8 - o wartości minimum 3 000 000 PLN brutto części 9 - o
wartości minimum 900 000 PLN brutto.
Wartość robót odnosi się do wartości inwestycji a nie wartości ścieżek, drogi.
c.10 Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej części zamówienia, w każdej z nich może wykazać się
realizacją tej samej roboty o wartości odpowiadającej warunkowi dla danej części.
c.11.Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem (dla każdej z części), przynajmniej:
c) 11.1 Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.
W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy)
wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji
szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Jedna z
wskazanych przez Wykonawcę osób zostanie wyznaczona do pełnienie funkcji kierownika budowy, pozostałe
osoby jako kierownicy robót. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych
w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
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Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 Pzp, oceniany będzie ich łączne
dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia).
Powinno być:
a) zdolności technicznej lub zawodowej.
c.1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co
najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy lub remontu ścieżek rowerowych lub dróg dla
cz. 1 - o wart. min. 1 200 000 PLN brutto; cz. 2 - o wart. min. 750 000 PLN brutto; cz. 3 - o wart. min. 1 600 000
PLN brutto; cz. 4 - o wart. min. 850 000 PLN brutto; cz. 5 - o wart. min. 3 500 000 PLN brutto; cz. 6 - o wart.
min. 2 000 000 PLN brutto; cz. 7 - o wart. min. 900 000 PLN brutto; cz. 8 - o wart. min. 3 000 000 PLN brutto;
cz. 9 - o wart. min. 900 000 PLN brutto; cz. 10 - o wart. min. 1 200 000 PLN brutto; cz. 11 - o wart. min. 50 000
PLN brutto; cz. 12 - o wart. min. 1 200 000 PLN brutto; cz. 13 - o wart. min. 1 200 000 PLN brutto; cz. 14 - o
wart. min. 5 000 PLN brutto; cz. 15 - o wart. min. 200 000 PLN brutto.
Wartość robót odnosi się do wartości inwestycji, obejmującej budowę, przebudowę lub remont ścieżek
rowerowych lub dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a nie wartości samej budowy, przebudowy lub remontu
ścieżek rowerowych lub dróg.
c.10. Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej części zamówienia, w każdej z nich może wykazać się
realizacją tej samej roboty o wartości odpowiadającej warunkowi dla danej części.
c.11. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem (dla każdej z części), przynajmniej:
c) 11.1 Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.
W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy)
wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji
szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Jedna z
wskazanych przez Wykonawcę osób zostanie wyznaczona do pełnienie funkcji kierownika budowy, pozostałe
osoby jako kierownicy robót. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych
w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 Pzp, oceniany będzie ich łączne
dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 15/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
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Data: 15/10/2018
Czas lokalny: 11:20
Powinno być:
Data: 24/10/2018
Czas lokalny: 11:20
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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