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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Kolbuszowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581666
Adres pocztowy: ul. Obrońców Pokoju 21
Miejscowość: Kolbuszowa
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 36-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Fryzeł
E-mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl 
Tel.:  +48 172271333
Faks:  +48 172272939
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kolbuszowa.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.kolbuszowa.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej przy przystanku
osobowym w Widełce
Numer referencyjny: ZP.271.1.21.2020

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Budowa drogi
dojazdowej przy przystanku osobowym w Widełce”.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:
- „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury
przystankowej” realizowany w ramach w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś
priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub
zezwolenia na realizację inwestycji..

mailto:zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl
http://www.kolbuszowa.pl/
http://www.kolbuszowa.pl/
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Kolbuszowiak
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-059125
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 091-217497
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/05/2020

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
1. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia:
— projektant branży drogowej.
a) projektant – branża drogowa – min. 1 osoba –wymagania: osoba ta musi posiadać uprawnienia
doprojektowania w specjalności drogowej – min. w ograniczonym zakresie- wydane zgodnie z ustawą z
dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Projektanta w
zakresie niniejszego zamówienia.
Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty
wystawienia uprawnień do projektowania w specjalności drogowej.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy
Prawo Budowlane(Dz.U. z 2019, poz. 1186 tj. z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2018 r. poz. 2272), które
pozwalać będą na pełnienie funkcji projektanta w zakresie objętym umową.
Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących
obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych
kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
z2020 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa (Dz.U z 2019 r., poz. 1117 t.j.).
Doświadczenie wykonawcy

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217497-2020:TEXT:PL:HTML
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Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
— minimum jedną robotę polegającą na jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy lub rozbudowy
drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż: 20 000,00 PLN.
Zamawiający wymaga aby ww. zakres wykonany był w ramach jednego zadania/zlecenia/
Zamówienia/inwestycji.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
W postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego
kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich
walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Powinno być:
Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
1. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia:
— projektant branży drogowej.
a) projektant – branża drogowa – min. 1 osoba –wymagania: osoba ta musi posiadać uprawnienia
doprojektowania w specjalności drogowej – min. w ograniczonym zakresie- wydane zgodnie z ustawą z
dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozp. Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Projektanta w zakresie niniejszego
zamówienia.
Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty
wystawienia uprawnień do projektowania w specjalności drogowej.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej =, które pozwalać będą na pełnienie funkcji projektanta w zakresie objętym umową.
Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących
obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych
kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz
ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
Doświadczenie wykonawcy
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
— minimum jedną robotę polegającą na jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy lub rozbudowy
drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż: 20 000,00 PLN.
Zamawiający wymaga aby ww. zakres wykonany był w ramach jednego zadania/zlecenia/
Zamówienia/inwestycji.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
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W postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego
kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia
w DZUE.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału należy przedłożyć:
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
- wykazu 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 dysponowa
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą „klucza prywatnego”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 12.30.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Powinno być:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą „klucza prywatnego”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lipca 2020 r. o godz. 12.00.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 28/08/2020
Powinno być:
Data: 05/09/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
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Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1, art. 24 ust 5 pkt 1–8 ustawy Pzp. Wykonawca na potwierdzenie baku
podstaw wykluczenia przedkłada dokumenty o których mowa w § 5 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 z późn. zm.).


