Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna
znany) _____
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Warszawie.
Adres pocztowy: ul. Wronia 53
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-874

Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Generalna Dyrekcja Dróg
Tel.: +48 222092362
Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie ul. Mińska
25, 03-808 Warszawa
Osoba do kontaktów: Sebastian Chada
E-mail: schada@gddkia.gov.pl

Faks: +48 222092474

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: • „Projekt i budowa
Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy
Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z
węzłem) – długość odcinka ok. 6,6 km”. • „Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi
ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „B”
od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – długość odcinka ok. 14,8 km”. •
„Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej
Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „C” od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku
obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 – długość odcinka ok. 7,9 km”.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest usługa: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz
zarządzanie kontraktami pn.:
• „Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 od węzła Lotnisko na Południowej
Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła
„Lesznowola” (z węzłem) – długość odcinka ok. 6,6 km”.
• „Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej
Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła
„Tarczyn Północ” (z węzłem) – długość odcinka ok. 14,8 km”.
• „Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej
Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „C” od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku
obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 – długość odcinka ok. 7,9 km”.
Kontrakty na roboty budowlane będą realizowane zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę
z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych
projektowanych przez Wykonawcę". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000.
Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999”.
Wykonawca (zwany również „Konsultantem”) będzie wykonywał czynności określone w Umowie i OPZ, w
tym wynikające z aktualnych przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo Budowlane, na zasadach
określonych w Umowie.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
71247000
71248000
71540000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
GDDKiA.O.WA.D-3.241.1.2016
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_schada
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-050317 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
15/04/2016 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
1) Zamawiający nie wprowadza
1) Zamawiający nie wprowadza
III.1.4) Inne szczególne warunki
zastrzeżenia wskazującego na
zastrzeżenia wskazującego na
obowiązek osobistego wykonania
obowiązek osobistego wykonania
przez
przez
Wykonawcę kluczowych części
Wykonawcę kluczowych części
zamówienia. Wykonawca może
zamówienia. Wykonawca może
powierzyć wykonanie części
powierzyć wykonanie części
zamówienia
zamówienia
podwykonawcy.
podwykonawcy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby Wykonawca
na którego zasoby Wykonawca
powoływał
powoływał
się, na zasadach określonych w
się, na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków
wykazania spełniania warunków
udziału
udziału
w postępowaniu, o których mowa
w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
wykazać
wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany
Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie samodzielnie spełnia je w stopniu nie
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mniejszym niż wymagany w
mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie
trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
zamówienia.
2) Zamówienie będzie realizowane 2) Zamówienie będzie realizowane
zgodnie z prawem polskim, w
zgodnie z prawem polskim, w
szczególności z ustawą z dnia 7
szczególności z ustawą z dnia 7
lipca 1994
lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015
r., poz. 1777 ze zm.), ustawą z dnia r., poz. 1777 ze zm.), ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2015 r. poz. 2164) i ustawą z dnia 23 2164) i ustawą z dnia 23 kwietnia
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z
U. z 2015 r. poz. 1830).
2016 r. poz. 380).

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania warunków

Zamiast:

Powinno być:

1.W celu oceny spełniania przez
1.W celu oceny spełniania przez
Wykonawcę warunków, o których
Wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
i zweryfikowania zdolności
Pzp i zweryfikowania zdolności
Wykonawcy do należytego
Wykonawcy do należytego
wykonania udzielanego zamówienia, wykonania udzielanego zamówienia,
i których opis został zamieszczony i których opis został zamieszczony
w Sekcji III.2.3) "Minimalny
w Sekcji III.2.3) "Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych
poziom ewentualnie wymaganych
standardów" w pkt 1.1) i w pkt 1.2) standardów" w pkt 1.1) i w pkt 1.2)
b) Ogłoszenia Zamawiający żąda
b) Ogłoszenia Zamawiający żąda
złożenia wraz ofertą – pod rygorem złożenia wraz ofertą – pod rygorem
wykluczenia z postępowania na
wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy
Pzp - następujących oświadczeń i
Pzp - następujących oświadczeń i
dokumentów:
dokumentów:
1.1) Wykaz wykonanych głównych 1.1) Wykaz wykonanych głównych
usług w okresie ostatnich trzech lat usług w okresie
przed upływem terminu składania
ostatnich trzech lat przed upływem
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
terminu składania
działalności jest krótszy – w tym
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
okresie, wraz z podaniem ich
działalności jest
wartości, przedmiotu, dat wykonania krótszy – w tym okresie, wraz z
i podmiotów, na rzecz, których
podaniem ich wartości,
usługi zostały wykonane, oraz z
przedmiotu, dat wykonania i
załączeniem dowodów, czy zostały podmiotów, na rzecz, których
wykonane należycie - w celu
usługi zostały wykonane, oraz z
wykazania spełniania warunku,
załączeniem
którego opis został zamieszczony
dowodów, czy zostały wykonane
w Sekcji III.2.3) „Minimalny
należycie - w celu
poziom ewentualnie wymaganych
wykazania spełniania warunku,
standardów” pkt 1.1).
którego opis został
Przez główne usługi, których dotyczy zamieszczony w Sekcji III.2.3)
obowiązek wykazania w Wykazie i „Minimalny poziom
załączenia dowodów
ewentualnie wymaganych
Zamawiający rozumie usługi, o
standardów” pkt 1.1).
których mowa w Sekcji III.2.3)
Przez główne usługi, których dotyczy
„Minimalny poziom ewentualnie
obowiązek
wymaganych standardów” pkt 1.1)
Ogłoszenia.
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Do wykazu należy załączyć dowody wykazania w Wykazie i załączenia
potwierdzające, że wskazane w
dowodów
wykazie główne usługi zostały
Zamawiający rozumie usługi, o
wykonane należycie.
których mowa w Sekcji
Dowodami, o których mowa powyżej III.2.3) „Minimalny poziom
są:
ewentualnie wymaganych
1) poświadczenie;
standardów” pkt 1.1) Ogłoszenia.
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli Do wykazu należy załączyć dowody
z uzasadnionych
potwierdzające, że
przyczyn o obiektywnym charakterze wskazane w wykazie główne usługi
Wykonawca nie
zostały wykonane
jest w stanie uzyskać poświadczenia należycie.Dowodami, o których
o którym mowa w
mowa powyżej są:
pkt.1)
1) poświadczenie;
W przypadku gdy Zamawiający jest 2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli
podmiotem, na rzecz którego usługi z uzasadnionych
wskazane w wykazie, o
przyczyn o obiektywnym charakterze
którym mowa w Sekcji III.2.3)
Wykonawca nie
„Informacje i formalności konieczne jest w stanie uzyskać poświadczenia
do dokonania oceny spełniania
o którym mowa w
wymogów” pkt 1.1) , zostały
pkt.1)
wcześniej wykonane, Wykonawca W przypadku gdy Zamawiający jest
nie ma obowiązku przedkładania
podmiotem, na
dowodów, o których mowa powyżej. rzecz którego usługi wskazane w
W przypadku, gdy Zamawiający jest wykazie, o
podmiotem, na rzecz którego roboty którym mowa w Sekcji III.2.3)
budowlane
„Informacje i formalności konieczne
wskazane w Wykazie, zostały
do dokonania oceny spełniania
wcześniej wykonane, Wykonawca wymogów” pkt 1.1) , zostały
nie ma obowiązku przedkładania
wcześniej wykonane, Wykonawca
dowodów o których mowa w pkt 1). nie ma obowiązku przedkładania
1.2) Wykaz osób, które będą
dowodów, o których mowa powyżej.
uczestniczyć w wykonywaniu
1.2) Wykaz osób, które będą
zamówienia, w szczególności
uczestniczyć w
odpowiedzialnych za świadczenie
wykonywaniu zamówienia, w
usług, kontrolę jakości wraz z
szczególności
informacjami na temat ich kwalifikacji odpowiedzialnych za świadczenie
zawodowych, doświadczenia
usług, kontrolę
niezbędnego do wykonania
jakości wraz z informacjami na temat
zamówienia, a także zakresu
ich kwalifikacji
wykonywanych przez nie czynności, zawodowych, doświadczenia
oraz informacją o podstawie do
niezbędnego
dysponowania tymi osobami
do wykonania zamówienia, a także
- w celu wykazania spełniania
zakresu
warunku, którego opis został
wykonywanych przez nie czynności,
zamieszczony w Sekcji III.2.3)
oraz informacją o podstawie do
„Minimalny poziom ewentualnie
dysponowania tymi osobami
wymaganych standardów” pkt 1.2) - w celu wykazania spełniania
b). Ogłoszenia.
warunku, którego opis został
2.W sytuacji, gdy Wykonawca polega zamieszczony w Sekcji III.2.3)
na wiedzy i doświadczeniu oraz
„Minimalny poziom ewentualnie
osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 26
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ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany jest wymaganych standardów” pkt 1.2)
udowodnić, iż będzie dysponował
b). Ogłoszenia.
tymi zasobami w trakcie realizacji
2.W sytuacji, gdy Wykonawca polega
zamówienia w szczególności
na wiedzy i doświadczeniu oraz
przedstawiając w tym celu pisemne osobach zdolnych do wykonania
zobowiązanie tych podmiotów do
zamówienia innych podmiotów, na
oddania do dyspozycji Wykonawcy zasadach określonych w art. 26
niezbędnych zasobów na potrzeby ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany jest
wykonania zamówienia.
udowodnić, iż będzie dysponował
2.a.Jeżeli Wykonawca wykazując
tymi zasobami w trakcie realizacji
spełnianie warunku, o którym
zamówienia w szczególności
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
przedstawiając w tym celu pisemne
Pzp, polega na zasobach innych
zobowiązanie tych podmiotów do
podmiotów na zasadach określonych oddania do dyspozycji Wykonawcy
w art. 26 ust.2b ustawy Pzp,
niezbędnych zasobów na potrzeby
Zamawiający w celu oceny, czy
wykonania zamówienia.
Wykonawca będzie dysponował
2.a.Jeżeli Wykonawca wykazując
zasobami innych podmiotów w
spełnianie warunku, o którym
stopniu niezbędnym dla należytego mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
wykonania zamówienia oraz oceny, Pzp, polega na zasobach innych
czy stosunek łączący Wykonawcę podmiotów na zasadach określonych
z tymi podmiotami gwarantuje
w art. 26 ust.2b ustawy Pzp,
rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający w celu oceny, czy
żąda dokumentów dotyczących w
Wykonawca będzie dysponował
szczególności:
zasobami innych podmiotów w
a)zakresu dostępnych Wykonawcy stopniu niezbędnym dla należytego
zasobów innego podmiotu,
wykonania zamówienia oraz oceny,
b)sposobu wykorzystania zasobów czy stosunek łączący Wykonawcę
innego podmiotu, przez Wykonawcę, z tymi podmiotami gwarantuje
przy wykonywaniu zamówienia,
rzeczywisty dostęp do ich zasobów
c)charakteru stosunku, jaki
żąda dokumentów dotyczących w
będzie łączył Wykonawcę z innym szczególności:
podmiotem,
a)zakresu dostępnych Wykonawcy
d)zakresu i okresu udziału innego
zasobów innego podmiotu,
podmiotu przy wykonywaniu
b)sposobu wykorzystania zasobów
zamówienia.
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
2.b.Jeżeli Wykonawca wykazując
przy wykonywaniu zamówienia,
spełnienie warunków, o których
c)charakteru stosunku, jaki
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
będzie łączył Wykonawcę z innym
Pzp, polega na zasobach innych
podmiotem,
podmiotów na zasadach określonych d)zakresu i okresu udziału innego
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a
podmiotu przy wykonywaniu
podmioty te będą brały udział
zamówienia.
w realizacji części zamówienia
2.b.Jeżeli Wykonawca wykazując
Zamawiający
spełnienie warunków, o których
wymaga przedłożenia w odniesieniu mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
do tych podmiotów oświadczenia
Pzp, polega na zasobach innych
o braku podstaw do wykluczenia z podmiotów na zasadach określonych
postępowania w okolicznościach, o w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a
których mowa w art.
podmioty te będą brały udział
24 ust.1 ustawy Pzp.
w realizacji części zamówienia
2.c. Podmiot, który zobowiązał się do Zamawiający wymaga przedłożenia
udostępnienia zasobów na zasadach w odniesieniu do tych podmiotów
określonych w art.26 ust.
oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
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2b ustawy Pzp odpowiada
2.c. Podmiot, który zobowiązał
solidarnie z Wykonawcą za szkodę się do udostępnienia zasobów na
Zamawiającego powstałą w skutek zasadach określonych w art.26
nieudostępnienia tych zasobów,
ust. 2b ustawy Pzp odpowiada
chyba że za nieudostępnienie tych solidarnie z Wykonawcą za szkodę
zasobów nie ponosi winy.
Zamawiającego powstałą w skutek
3.W celu wykazania spełniania
nieudostępnienia tych zasobów,
warunków udziału w postępowaniu chyba że za nieudostępnienie tych
przez Wykonawców wspólnie
zasobów nie ponosi winy.
ubiegających się o udzielenie
3.W celu wykazania spełniania
zamówienia dokumenty wymienione warunków udziału w postępowaniu
w Sekcji III.2.3) pkt 1.1) oraz pkt 1.2), przez Wykonawców wspólnie
powinien złożyć dowolny/dowolni
ubiegających się o udzielenie
Wykonawca/y wykazujący spełnienie zamówienia dokumenty wymienione
warunku spośród Wykonawców
w Sekcji III.2.3) pkt 1.1) oraz pkt 1.2),
wspólnie ubiegających się o
powinien złożyć dowolny/dowolni
udzielenie zamówienia.
Wykonawca/y wykazujący spełnienie
warunku spośród Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych
standardów

Zamiast:

Powinno być:

1.O udzielenie zamówienia mogą
1.O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
spełniają warunki dotyczące:
1.1). Posiadania wiedzy i
1.1). Posiadania wiedzy i
doświadczenia:
doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać się
Wykonawca musi wykazać się
wiedzą i doświadczeniem, w
wiedzą i doświadczeniem, w
wykonaniu (zakończeniu) w okresie wykonaniu (zakończeniu) w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, usług polegających – w tym okresie, usług polegających
na pełnieniu nadzoru nad realizacją na pełnieniu nadzoru nad realizacją
co najmniej:
co najmniej:
a) 1 zadania polegającego na
a) 1 zadania polegającego na
budowie lub przebudowie dróg lub budowie lub przebudowie dróg lub
ulic o klasie drogi lub ulicy min. S o ulic o klasie drogi lub ulicy min. S o
wartości robót co najmniej 200 150 wartości robót co najmniej 150 mln
mln PLN netto
PLN netto
b) 1 obiektu mostowego o obciążeniu b) 1 obiektu mostowego o obciążeniu
dla klasy A oraz rozpiętości
dla klasy A oraz rozpiętości
teoretycznej przęsła co najmniej
teoretycznej przęsła co najmniej 50
50 m oraz 1co najmniej 1 obiektu
m
mostowego o obciążeniu dla klasy A Każde wykazane zadanie może
oraz rozpiętości teoretycznej przęsła jednocześnie potwierdzać spełnianie
co najmniej 27m.
kilku z powyższych warunków.
b)
Za usługę polegającą na pełnieniu
Każde wykazane zadanie może
nadzoru nad realizacją zadania
jednocześnie potwierdzać spełnianie Zamawiający uzna usługę
kilku z powyższych warunków.
polegającą na zarządzaniu, pełnieniu
Za usługę polegającą na pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego
nadzoru nad realizacją zadania
oraz współpracy ze służbami
Zamawiający uzna usługę
zamawiającego w zakresie
polegającą na zarządzaniu, pełnieniu sprawozdawczości.
kontroli i nadzoru inwestorskiego
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oraz współpracy ze służbami
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna
zamawiającego w zakresie
drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy
sprawozdawczości.
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy 260 ze zm.).
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach Za obiekt mostowy Zamawiający
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. uzna obiekt mostowy w rozumieniu
260 ze zm.).
rozporządzenia Ministra Transportu
Za obiekt mostowy Zamawiający
i Gospodarki Morskiej z dnia 30
uzna obiekt mostowy w rozumieniu maja 2000 r. w sprawie warunków
rozporządzenia Ministra Transportu technicznych, jakim powinny
i Gospodarki Morskiej z dnia 30
odpowiadać drogowe obiekty
maja 2000 r. w sprawie warunków
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
technicznych, jakim powinny
z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.).
odpowiadać drogowe obiekty
Jako wykonanie usługi należy
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. rozumieć doprowadzenie co
z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.).
najmniej do wystawienia Świadectwa
Jako wykonanie usługi należy
Przejęcia wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC
rozumieć doprowadzenie co
(dla Kontraktów realizowanych
najmniej do wystawienia Świadectwa zgodnie z Warunkami FIDIC),
Przejęcia wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC Protokołu odbioru robót lub
(dla Kontraktów realizowanych
równoważnego dokumentu (w
zgodnie z Warunkami FIDIC),
przypadku zamówień, w których
Protokołu odbioru robót lub
nie wystawia się Świadectwa
równoważnego dokumentu (w
Przejęcia) lub zakończenia realizacji
przypadku zamówień, w których
umowy na świadczenie usług
nie wystawia się Świadectwa
nadzoru jeżeli zakończenie realizacji
Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług
umowy na świadczenie usług
nadzoru nastąpiło wcześniej niż
nadzoru jeżeli zakończenie realizacji wystawienie Świadectwa Przejęcia
umowy na świadczenie usług
(dla Kontraktów realizowanych
nadzoru nastąpiło wcześniej niż
zgodnie z Warunkami FIDIC),
wystawienie Świadectwa Przejęcia Protokołu odbioru robót lub
(dla Kontraktów realizowanych
równoważnego dokumentu (w
zgodnie z Warunkami FIDIC),
przypadku zamówień, w których nie
Protokołu odbioru robót lub
wystawia się Świadectwa Przejęcia).
równoważnego dokumentu (w
Wartości podane w dokumentach
przypadku zamówień, w których nie potwierdzających spełnienie
wystawia się Świadectwa Przejęcia). warunku w walutach innych niż
Wartości podane w dokumentach
wskazane przez Zamawiającego
potwierdzających spełnienie
należy przeliczyć wg średniego
warunku w walutach innych niż
kursu NBP na dzień wystawienia
wskazane przez Zamawiającego
Świadectwa Przejęcia (dla
należy przeliczyć wg średniego
Kontraktów realizowanych zgodnie
kursu NBP na dzień wystawienia
z Warunkami FIDIC) lub na dzień
Świadectwa Przejęcia (dla
podpisania Protokołu odbioru robót
Kontraktów realizowanych zgodnie lub równoważnego dokumentu (w
z Warunkami FIDIC) lub na dzień
przypadku zamówień, w których nie
podpisania Protokołu odbioru robót wystawia się Świadectwa Przejęcia)
lub równoważnego dokumentu (w
lub na dzień zakończenia realizacji
przypadku zamówień, w których nie umowy na świadczenie usług
wystawia się Świadectwa Przejęcia) nadzoru.
lub na dzień zakończenia realizacji 1.2)dysponowania odpowiednim
umowy na świadczenie usług
potencjałem technicznym oraz
nadzoru.
osobami zdolnymi do wykonania
1.2)dysponowania odpowiednim
zamówienia:
potencjałem technicznym oraz
a) Potencjał techniczny
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osobami zdolnymi do wykonania
Zamawiający odstępuje od opisu
zamówienia:
sposobu dokonywania oceny
a) Potencjał techniczny
spełniania warunków w tym
Zamawiający odstępuje od opisu
zakresie. Zamawiający dokona
sposobu dokonywania oceny
oceny spełnienia warunków
spełniania warunków w tym
udziału w postępowaniu w tym
zakresie. Zamawiający dokona
zakresie na podstawie złożonego
oceny spełnienia warunków
przez Wykonawcę wraz z ofertą
udziału w postępowaniu w tym
oświadczenia o spełnianiu warunków
zakresie na podstawie złożonego
udziału w postępowaniu, o którym
przez Wykonawcę wraz z ofertą
mowa w Sekcji III.2.1), w punkcie
oświadczenia o spełnianiu warunków 7.1. niniejszego Ogłoszenia.
udziału w postępowaniu, o którym
b)Potencjał kadrowy
mowa w Sekcji III.2.1), w punkcie
Wykonawca musi wskazać
7.1. niniejszego Ogłoszenia.
osoby, które będą uczestniczyć
b)Potencjał kadrowy
w wykonywaniu zamówienia,
Wykonawca musi wskazać
legitymujące się kwalifikacjami
osoby, które będą uczestniczyć
zawodowymi, doświadczeniem i
w wykonywaniu zamówienia,
wykształceniem odpowiednimi do
legitymujące się kwalifikacjami
funkcji, jakie zostaną im powierzone.
zawodowymi, doświadczeniem i
Wykonawca na każdą funkcję
wykształceniem odpowiednimi do
wymienioną poniżej wskaże osoby,
funkcji, jakie zostaną im powierzone. które musi mieć dostępne na etapie
Wykonawca na każdą funkcję
realizacji zamówienia, spełniające
wymienioną poniżej wskaże osoby, następujące wymagania:
które musi mieć dostępne na etapie 1) osoba proponowana do pełnienia
realizacji zamówienia, spełniające
funkcji - Inżynier Kontraktu:
następujące wymagania:
wymagana liczba osób: 1
1) osoba proponowana do pełnienia Doświadczenie zawodowe:
funkcji - Inżynier Kontraktu:
1. Doświadczenie przy realizacji
wymagana liczba osób: 1
1 zadania obejmującego
Doświadczenie zawodowe:
roboty budowlane w ramach
1. Doświadczenie przy realizacji
inwestycji polegającej na budowie,
1 zadania obejmującego
przebudowie lub remoncie Obiektu
roboty budowlane w ramach
Budowlanego (zgodnie z poniższą
inwestycji polegającej na budowie, definicją) o wartości robót co
przebudowie lub remoncie Obiektu najmniej 150 mln PLN netto od
Budowlanego (zgodnie z poniższą rozpoczęcia robót do uzyskania
definicją) o wartości robót co
pozwolenia na użytkowanie na
najmniej 200 150 mln PLN netto
stanowisku/stanowiskach:
od rozpoczęcia robót do uzyskania Inżyniera Kontraktu
pozwolenia na użytkowanie na
lub
stanowisku/stanowiskach:
Dyrektora Kontraktu
Inżyniera Kontraktu
lub
lub
Inżyniera Rezydenta
Dyrektora Kontraktu
lub
lub
Zastępcy Dyrektora Kontraktu
Inżyniera Rezydenta
2. Minimum 5 lat doświadczenia
lub
zawodowego na stanowisku/
Zastępcy Dyrektora Kontraktu
stanowiskach samodzielnych lub
2. Minimum 5 lat doświadczenia
kierowniczych przy realizacji zadań
zawodowego na stanowisku/
obejmujących roboty budowlane w
stanowiskach samodzielnych lub
ramach inwestycji polegających na
kierowniczych przy realizacji zadań budowie, przebudowie lub remoncie
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obejmujących roboty budowlane w Obiektu Budowlanego (zgodnie z
ramach inwestycji polegających na poniższą definicją).
budowie, przebudowie lub remoncie Obiekt Budowlany – należy przez
Obiektu Budowlanego (zgodnie z
to rozumieć budynek, budowlę,
poniższą definicją).
wraz z instalacjami zapewniającymi
Obiekt Budowlany – należy przez
możliwość użytkowania obiektu
to rozumieć budynek, budowlę,
zgodnie z jego przeznaczeniem,
wraz z instalacjami zapewniającymi wzniesiony z użyciem wyrobów
możliwość użytkowania obiektu
budowlanych:
zgodnie z jego przeznaczeniem,
• przy czym przez budynek należy
wzniesiony z użyciem wyrobów
przez to rozumieć taki obiekt
budowlanych:
budowlany, który jest trwale
• przy czym przez budynek należy związany z gruntem, wydzielony z
przez to rozumieć taki obiekt
przestrzeni za pomocą przegród
budowlany, który jest trwale
budowlanych oraz posiada
związany z gruntem, wydzielony z fundamenty i dach;
przestrzeni za pomocą przegród
• budowlę należy przez to rozumieć
budowlanych oraz posiada
każdy obiekt budowlany niebędący
fundamenty i dach;
budynkiem jak: obiekty liniowe,
• budowlę należy przez to rozumieć lotniska, mosty, wiadukty, estakady,
każdy obiekt budowlany niebędący tunele, sieci techniczne, budowle
budynkiem jak: obiekty liniowe,
ziemne, obronne, ochronne,
lotniska, mosty, wiadukty, estakady, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
tunele, sieci techniczne, budowle
stojące instalacje przemysłowe
ziemne, obronne, ochronne,
lub urządzenia techniczne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
oczyszczalnie ścieków, składowiska
stojące instalacje przemysłowe
odpadów, stacje uzdatniania
lub urządzenia techniczne,
wody, konstrukcje oporowe,
oczyszczalnie ścieków, składowiska budowle sportowe, elektrownie;
odpadów, stacje uzdatniania
obiekt liniowy – należy przez to
wody, konstrukcje oporowe,
rozumieć obiekt budowlany, którego
budowle sportowe, elektrownie;
charakterystycznym parametrem
obiekt liniowy – należy przez to
jest długość, w szczególności
rozumieć obiekt budowlany, którego droga wraz ze zjazdami, linia
charakterystycznym parametrem
kolejowa, wodociąg, kanał,
jest długość, w szczególności
gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia
droga wraz ze zjazdami, linia
i trakcja elektroenergetyczna, linia
kolejowa, wodociąg, kanał,
kablowa nadziemna i umieszczona
gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia bezpośrednio w ziemi, podziemna,
i trakcja elektroenergetyczna, linia wał przeciwpowodziowy oraz
kablowa nadziemna i umieszczona kanalizacja kablowa.
bezpośrednio w ziemi, podziemna, 2) osoba proponowana do pełnienia
wał przeciwpowodziowy oraz
funkcji – Inżynier Rezydent
kanalizacja kablowa.
wymagana liczba osób: 3 (dla
2) osoba proponowana do pełnienia Odcinka A - 1 osoba, dla Odcinka B
funkcji – Inżynier Rezydent
– 1 osoba, dla odcinka C - 1 osoba)
wymagana liczba osób: 3 (dla
Wykształcenie: wyższe w dyscyplinie
Odcinka A - 1 osoba, dla Odcinka B budownictwo lub odpowiadające
– 1 osoba, dla odcinka C - 1 osoba) mu wykształcenie zdobyte poza
Wykształcenie: wyższe w dyscyplinie granicami polski
budownictwo lub odpowiadające
Doświadczenie zawodowe:
mu wykształcenie zdobyte poza
Doświadczenie przy realizacji 1
granicami polski
zadania obejmującego budowę
Doświadczenie zawodowe:
lub przebudowę dróg lub ulic klasy
Doświadczenie przy realizacji 1
min. S lub nadzór nad budową lub
zadania obejmującego budowę
przebudową dróg lub ulic klasy
lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. S o wartości robót co najmniej
150 mln PLN netto od rozpoczęcia
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min. S lub nadzór nad budową lub
przebudową dróg lub ulic klasy min.
S o wartości robót co najmniej 200
150 mln PLN netto od rozpoczęcia
robót do wykonania zadania na
stanowisku/stanowiskach:
Dyrektora Kontraktu
lub
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Drogowych dla
odcinka o długości min. 4 km
lub
Kierownika Robót Mostowych dla
co najmniej 1 obiektu mostowego
o obciążeniu dla klasy A oraz
rozpiętości teoretycznej przęsła co
najmniej 50 m.
lub
Inżyniera Kontraktu
lub
Inżyniera Rezydenta
lub
Inspektor Nadzoru specjalności
inżynieryjnej drogowej dla odcinka o
długości min. 4 km
lub
Inspektor Nadzoru specjalności
inżynieryjnej mostowej dla co
najmniej 1 obiektu mostowego
o obciążeniu dla klasy A oraz
rozpiętości teoretycznej przęsła co
najmniej 50 m.
Jako wykonanie zadania należy
rozumieć doprowadzenie do
wystawienia Świadectwa Przejęcia
wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla
Kontraktów realizowanych zgodnie
z Warunkami FIDIC), Protokołu
odbioru robót lub równoważnego
dokumentu (w przypadku zamówień,
w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia).
3) osoba proponowana do pełnienia
funkcji – Główny Inspektor Nadzoru
specjalności inżynieryjnej drogowej
wymagana liczba osób: 3 (dla
Odcinka A - 1 osoba, dla Odcinka B
– 1 osoba, dla odcinka C - 1 osoba)
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji 1
zadania obejmującego budowę
lub przebudowę dróg lub ulic klasy

robót do wykonania zadania na
stanowisku/stanowiskach:
Dyrektora Kontraktu
lub
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Drogowych dla
odcinka o długości min. 4 km
lub
Kierownika Robót Mostowych dla
co najmniej 1 obiektu mostowego
o obciążeniu dla klasy A oraz
rozpiętości teoretycznej przęsła co
najmniej 50 m.
lub
Inżyniera Kontraktu
lub
Inżyniera Rezydenta
lub
Inspektor Nadzoru specjalności
inżynieryjnej drogowej dla odcinka o
długości min. 4 km
lub
Inspektor Nadzoru specjalności
inżynieryjnej mostowej dla co
najmniej 1 obiektu mostowego
o obciążeniu dla klasy A oraz
rozpiętości teoretycznej przęsła co
najmniej 50 m.
Jako wykonanie zadania należy
rozumieć doprowadzenie do
wystawienia Świadectwa Przejęcia
wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla
Kontraktów realizowanych zgodnie
z Warunkami FIDIC), Protokołu
odbioru robót lub równoważnego
dokumentu (w przypadku zamówień,
w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia).
3) osoba proponowana do pełnienia
funkcji – Główny Inspektor Nadzoru
specjalności inżynieryjnej drogowej
wymagana liczba osób: 3 (dla
Odcinka A - 1 osoba, dla Odcinka B
– 1 osoba, dla odcinka C - 1 osoba)
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji 1
zadania obejmującego budowę
lub przebudowę dróg lub ulic klasy
min. S lub nadzór nad budową lub
przebudową dróg lub ulic klasy
min. S o wartości robót co najmniej
150 mln PLN netto od rozpoczęcia
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min. S lub nadzór nad budową lub
przebudową dróg lub ulic klasy min.
S o wartości robót co najmniej 200
150 mln PLN netto od rozpoczęcia
robót do wykonania zadania na
stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Drogowych
lub
Inspektora Nadzoru specjalności
inżynieryjnej drogowej
lub
Inżynier Kontraktu
lub
Inżynier Rezydent
Jako wykonanie zadania należy
rozumieć doprowadzenie do
wystawienia Świadectwa Przejęcia
wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla
Kontraktów realizowanych zgodnie
z Warunkami FIDIC), Protokołu
odbioru robót lub równoważnego
dokumentu (w przypadku zamówień,
w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia).
4) osoba proponowana do pełnienia
funkcji – Główny Inspektor Nadzoru
specjalności inżynieryjnej mostowej
wymagana liczba osób: 3 (dla
Odcinka A - 1 osoba, dla Odcinka B
– 1 osoba, dla odcinka C - 1 osoba)
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji co
najmniej 1 obiektu mostowego
o obciążeniu dla klasy A oraz
rozpiętości teoretycznej przęsła co
najmniej 50 m oraz co najmniej 1
obiektu mostowego o obciążeniu dla
klasy A oraz rozpiętości teoretycznej
przęsła co najmniej 27 m na
stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Mostowych
lub
Inspektora Nadzoru specjalności
inżynieryjnej mostowej
lub
Inżynier Kontraktu
lub
Inżynier Rezydent

robót do wykonania zadania na
stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Drogowych
lub
Inspektora Nadzoru specjalności
inżynieryjnej drogowej
lub
Inżynier Kontraktu
lub
Inżynier Rezydent
Jako wykonanie zadania należy
rozumieć doprowadzenie do
wystawienia Świadectwa Przejęcia
wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla
Kontraktów realizowanych zgodnie
z Warunkami FIDIC), Protokołu
odbioru robót lub równoważnego
dokumentu (w przypadku zamówień,
w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia).
4) osoba proponowana do pełnienia
funkcji – Główny Inspektor Nadzoru
specjalności inżynieryjnej mostowej
wymagana liczba osób: 3 (dla
Odcinka A - 1 osoba, dla Odcinka B
– 1 osoba, dla odcinka C - 1 osoba)
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji co
najmniej 1 obiektu mostowego
o obciążeniu dla klasy A oraz
rozpiętości teoretycznej przęsła co
najmniej 50 m oraz co najmniej 1
obiektu mostowego o obciążeniu dla
klasy A na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Mostowych
lub
Inspektora Nadzoru specjalności
inżynieryjnej mostowej
lub
Inżynier Kontraktu
lub
Inżynier Rezydent
5) osoba proponowana do pełnienia
funkcji - Specjalista ds. rozliczeń
wymagana liczba osób: 3 (dla
Odcinka A - 1 osoba, dla Odcinka B
– 1 osoba, dla odcinka C - 1 osoba)
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5) osoba proponowana do pełnienia
funkcji - Specjalista ds. rozliczeń
wymagana liczba osób: 3 (dla
Odcinka A - 1 osoba, dla Odcinka B
– 1 osoba, dla odcinka C - 1 osoba)
Doświadczenie zdobyte w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert/wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, na stanowisku/
stanowiskach ds. rozliczeń przy
rozliczaniu 1 zadania obejmującego
roboty budowlane w ramach
inwestycji polegających na budowie,
przebudowie lub remoncie Obiektu
Budowlanego (zgodnie z poniższą
definicją) o wartości robót co
najmniej 200 150 mln PLN netto od
rozpoczęcia robót do wykonania
zadania.
Obiekt Budowlany – należy przez
to rozumieć budynek, budowlę,
wraz z instalacjami zapewniającymi
możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z użyciem wyrobów
budowlanych:
• przy czym przez budynek należy
przez to rozumieć taki obiekt
budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;
• budowlę należy przez to rozumieć
każdy obiekt budowlany niebędący
budynkiem jak: obiekty liniowe,
lotniska, mosty, wiadukty, estakady,
tunele, sieci techniczne, budowle
ziemne, obronne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojące instalacje przemysłowe
lub urządzenia techniczne,
oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe,
budowle sportowe, elektrownie;
obiekt liniowy – należy przez to
rozumieć obiekt budowlany, którego
charakterystycznym parametrem
jest długość, w szczególności
droga wraz ze zjazdami, linia
kolejowa, wodociąg, kanał,
gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia
i trakcja elektroenergetyczna, linia
kablowa nadziemna i umieszczona
bezpośrednio w ziemi, podziemna,

Doświadczenie zdobyte w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert/wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, na stanowisku/
stanowiskach ds. rozliczeń przy
rozliczaniu 1 zadania obejmującego
roboty budowlane w ramach
inwestycji polegających na budowie,
przebudowie lub remoncie Obiektu
Budowlanego (zgodnie z poniższą
definicją) o wartości robót co
najmniej 150 mln PLN netto od
rozpoczęcia robót do wykonania
zadania.
Obiekt Budowlany – należy przez
to rozumieć budynek, budowlę,
wraz z instalacjami zapewniającymi
możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z użyciem wyrobów
budowlanych:
• przy czym przez budynek należy
przez to rozumieć taki obiekt
budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;
• budowlę należy przez to rozumieć
każdy obiekt budowlany niebędący
budynkiem jak: obiekty liniowe,
lotniska, mosty, wiadukty, estakady,
tunele, sieci techniczne, budowle
ziemne, obronne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojące instalacje przemysłowe
lub urządzenia techniczne,
oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe,
budowle sportowe, elektrownie;
obiekt liniowy – należy przez to
rozumieć obiekt budowlany, którego
charakterystycznym parametrem
jest długość, w szczególności
droga wraz ze zjazdami, linia
kolejowa, wodociąg, kanał,
gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia
i trakcja elektroenergetyczna, linia
kablowa nadziemna i umieszczona
bezpośrednio w ziemi, podziemna,
wał przeciwpowodziowy oraz
kanalizacja kablowa.
Jako wykonanie zadania należy
rozumieć doprowadzenie do
wystawienia Świadectwa Przejęcia
wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla
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wał przeciwpowodziowy oraz
kanalizacja kablowa.
Jako wykonanie zadania należy
rozumieć doprowadzenie do
wystawienia Świadectwa Przejęcia
wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla
Kontraktów realizowanych zgodnie
z Warunkami FIDIC), Protokołu
odbioru robót lub równoważnego
dokumentu (w przypadku zamówień,
w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia).
6) osoba proponowana do pełnienia
funkcji: Specjalista ds. roszczeń
wymagana liczba osób: od 1 do 3
Zamawiający dopuszcza pełnienie
funkcji Specjalisty ds. roszczeń na
więcej niż jednym odcinku robót
przez tą samą osobę.
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zdobyte w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert/wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu przy realizacji 1
zadania obejmującego budowę
lub przebudowę dróg lub ulic lub
obiektów mostowych o wartości
robót co najmniej 200 150 mln
PLN netto od rozpoczęcia robót do
wykonania zadania na stanowisku/
stanowiskach:
stanowisku ds. roszczeń
lub
Inżyniera Kontraktu
Jako wykonanie zadania należy
rozumieć doprowadzenie do
wystawienia Świadectwa Przejęcia
wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla
Kontraktów realizowanych zgodnie
z Warunkami FIDIC), Protokołu
odbioru robót lub równoważnego
dokumentu (w przypadku zamówień,
w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia).
7) osoba proponowana do pełnienia
funkcji: Główny weryfikator
dokumentacji projektowej
specjalności inżynieryjnej drogowej
wymagana liczba osób: od 1 do 3
Zamawiający dopuszcza pełnienie
funkcji Głównego Weryfikatora
dokumentacji projektowej
specjalności inżynieryjnej drogowej
na więcej niż jednym odcinku

Kontraktów realizowanych zgodnie
z Warunkami FIDIC), Protokołu
odbioru robót lub równoważnego
dokumentu (w przypadku zamówień,
w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia).
6) osoba proponowana do pełnienia
funkcji: Specjalista ds. roszczeń
wymagana liczba osób: od 1 do 3
Zamawiający dopuszcza pełnienie
funkcji Specjalisty ds. roszczeń na
więcej niż jednym odcinku robót
przez tą samą osobę.
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zdobyte w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu przy realizacji 1
zadania obejmującego budowę
lub przebudowę dróg lub ulic lub
obiektów mostowych o wartości
robót co najmniej 150 mln PLN
netto od rozpoczęcia robót do
wykonania zadania na stanowisku/
stanowiskach:
stanowisku ds. roszczeń
lub
Inżyniera Kontraktu
Jako wykonanie zadania należy
rozumieć doprowadzenie do
wystawienia Świadectwa Przejęcia
wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla
Kontraktów realizowanych zgodnie
z Warunkami FIDIC), Protokołu
odbioru robót lub równoważnego
dokumentu (w przypadku zamówień,
w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia).
7) osoba proponowana do pełnienia
funkcji: Główny weryfikator
dokumentacji projektowej
specjalności inżynieryjnej drogowej
wymagana liczba osób: od 1 do 3
Zamawiający dopuszcza pełnienie
funkcji Głównego Weryfikatora
dokumentacji projektowej
specjalności inżynieryjnej drogowej
na więcej niż jednym odcinku robót
przez tą samą osobę.
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji 1 lub
2 zadań obejmujących opracowanie
lub sprawdzenie dokumentacji
projektowej składającej się co
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robót przez tą samą osobę.
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji 1 lub
2 zadań obejmujących opracowanie
lub sprawdzenie dokumentacji
projektowej składającej się co
najmniej z projektu budowalnego na
budowę lub przebudowę dróg lub
ulic klasy min. S o łącznej długości
tych dróg lub ulic min. 7 4 km na
stanowisku/stanowiskach:
Głównego Projektanta
lub
Projektanta Drogowego
lub
Głównego Weryfikatora
dokumentacji projektowej
lub
Weryfikatora dokumentacji
projektowej robót drogowych
lub
Kierownik Zespołu Projektowego
Jako opracowanie lub sprawdzenie
dokumentacji projektowej należy
rozumieć doprowadzenie do
wystawienia Protokołu odbioru
dokumentacji projektowej lub
równoważnego dokumentu.
8) osoba proponowana do pełnienia
funkcji: Główny weryfikator
dokumentacji projektowej
specjalności inżynieryjnej mostowej
wymagana liczba osób: od 1 do 3
Zamawiający dopuszcza pełnienie
funkcji Głównego Weryfikatora
dokumentacji projektowej
specjalności inżynieryjnej mostowej
na więcej niż jednym odcinku robót
przez tą samą osobę.
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy opracowaniu
lub sprawdzeniu dokumentacji
projektowej składającej się co
najmniej z projektu budowlanego na
budowę lub przebudowę co najmniej
1 obiektu mostowego o obciążeniu
dla klasy A oraz rozpiętości
teoretycznej najdłuższego przęsła
co najmniej 50 m oraz co najmniej 1
obiektu mostowego o obciążeniu dla
klasy A oraz rozpiętości teoretycznej
najdłuższego przęsła co najmniej 27
na stanowisku/stanowiskach:
Głównego Projektanta

najmniej z projektu budowalnego na
budowę lub przebudowę dróg lub
ulic klasy min. S o łącznej długości
tych dróg lub ulic min. 7 km na
stanowisku/stanowiskach:
Głównego Projektanta
lub
Projektanta Drogowego
lub
Głównego Weryfikatora
dokumentacji projektowej
lub
Weryfikatora dokumentacji
projektowej robót drogowych
lub
Kierownik Zespołu Projektowego
Jako opracowanie lub sprawdzenie
dokumentacji projektowej należy
rozumieć doprowadzenie do
wystawienia Protokołu odbioru
dokumentacji projektowej lub
równoważnego dokumentu.
8) osoba proponowana do pełnienia
funkcji: Główny weryfikator
dokumentacji projektowej
specjalności inżynieryjnej mostowej
wymagana liczba osób: od 1 do 3
Zamawiający dopuszcza pełnienie
funkcji Głównego Weryfikatora
dokumentacji projektowej
specjalności inżynieryjnej mostowej
na więcej niż jednym odcinku robót
przez tą samą osobę.
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy opracowaniu
lub sprawdzeniu dokumentacji
projektowej składającej się co
najmniej z projektu budowlanego na
budowę lub przebudowę co najmniej
1 obiektu mostowego o obciążeniu
dla klasy A oraz rozpiętości
teoretycznej najdłuższego przęsła
co najmniej 50 m na stanowisku/
stanowiskach:
Głównego Projektanta
lub
Projektanta Mostowego
lub
Głównego Weryfikatora
dokumentacji projektowej
lub
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lub
Weryfikatora dokumentacji
Projektanta Mostowego
projektowej robót mostowych
lub
lub
Głównego Weryfikatora
Kierownik Zespołu Projektowego
dokumentacji projektowej
Jako opracowanie dokumentacji
lub
projektowej należy rozumieć
Weryfikatora dokumentacji
doprowadzenie do wystawienia
projektowej robót mostowych
Protokołu odbioru dokumentacji
lub
projektowej lub równoważnego
Kierownik Zespołu Projektowego
dokumentu.
Jako opracowanie dokumentacji
9) osoba proponowana do pełnienia
projektowej należy rozumieć
funkcji: Technolog
doprowadzenie do wystawienia
wymagana liczba osób: 3 (dla
Protokołu odbioru dokumentacji
Odcinka A - 1 osoba, dla Odcinka B
projektowej lub równoważnego
– 1 osoba, dla odcinka C - 1 osoba)
dokumentu.
Doświadczenie zawodowe:
9) osoba proponowana do pełnienia Doświadczenie zawodowego przy
funkcji: Technolog
realizacji 1 zadania obejmującego
wymagana liczba osób: 3 (dla
budowę lub przebudowę dróg
Odcinka A - 1 osoba, dla Odcinka B lub ulic klasy min. S , które
– 1 osoba, dla odcinka C - 1 osoba) dotyczyło budowy lub przebudowy
Doświadczenie zawodowe:
dróg lub ulic z nawierzchnią
Doświadczenie zawodowego przy
z betonu cementowego, w
realizacji 1 zadania obejmującego
okresie od rozpoczęcia robót do
budowę lub przebudowę dróg
wykonania zadania na stanowisku/
lub ulic klasy min. S , które
stanowiskach:
dotyczyło budowy lub przebudowy Główny Technolog
dróg lub ulic z nawierzchnią
lub
z betonu cementowego, w
Technolog
okresie od rozpoczęcia robót do
lub
wykonania zadania na stanowisku/ Inspektor Nadzoru ds. materiałowych
stanowiskach:
lub
Główny Technolog
Główny Specjalista ds. technologii i
lub
materiałów
Technolog
lub
lub
Kierownik Laboratorium
Inspektor Nadzoru ds. materiałowych lub
lub
Naczelnik Wydziału Technologii.
Główny Specjalista ds. technologii i Jako wykonanie zadania należy
materiałów
rozumieć doprowadzenie do
lub
wystawienia Świadectwa Przejęcia
Kierownik Laboratorium
wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla
lub
Kontraktów realizowanych zgodnie
Naczelnik Wydziału Technologii.
z Warunkami FIDIC), Protokołu
Jako wykonanie zadania należy
odbioru robót lub równoważnego
rozumieć doprowadzenie do
dokumentu (w przypadku zamówień,
wystawienia Świadectwa Przejęcia w których nie wystawia się
wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla
Świadectwa Przejęcia).
Kontraktów realizowanych zgodnie Zamawiający nie dopuszcza
z Warunkami FIDIC), Protokołu
przedstawienia jednej osoby
odbioru robót lub równoważnego
do pełnienia więcej niż jednej z
funkcji wymienionych powyżej.
W przypadku Specjalisty ds.
roszczeń, Głównego Weryfikatora
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dokumentu (w przypadku zamówień, dokumentacji projektowej
w których nie wystawia się
specjalności inżynieryjnej
Świadectwa Przejęcia).
drogowej i Głównego Weryfikatora
Zamawiający nie dopuszcza
dokumentacji projektowej
przedstawienia jednej osoby
specjalności inżynieryjnej mostowej,
do pełnienia więcej niż jednej z
Zamawiający dopuszcza pełnienie
funkcji wymienionych powyżej.
każdej z tych funkcji na więcej niż
W przypadku Specjalisty ds.
jednym odcinku robót przez tą samą
roszczeń, Głównego Weryfikatora
osobę.
dokumentacji projektowej
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna
specjalności inżynieryjnej
drogę lub ulicę w rozumieniu Ustawy
drogowej i Głównego Weryfikatora z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
dokumentacji projektowej
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
specjalności inżynieryjnej mostowej, 260 ze zm.).
Zamawiający dopuszcza pełnienie Za obiekt mostowy Zamawiający
każdej z tych funkcji na więcej niż
uzna obiekt mostowy w rozumieniu
jednym odcinku robót przez tą samą Rozporządzenia Ministra Transportu
osobę.
i Gospodarki Morskiej z dnia 30
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna maja 2000 r. w sprawie warunków
drogę lub ulicę w rozumieniu Ustawy technicznych, jakim powinny
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach odpowiadać drogowe obiekty
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. inżynierskie i ich usytuowanie.
260 ze zm.).
Wartości podane w dokumentach
Za obiekt mostowy Zamawiający
potwierdzających spełnienie warunku
uzna obiekt mostowy w rozumieniu w walutach innych niż wskazane
Rozporządzenia Ministra Transportu przez Zamawiającego należy
i Gospodarki Morskiej z dnia 30
przeliczyć wg. średniego kursu
maja 2000 r. w sprawie warunków
NBP na dzień zawarcia Umowy/technicznych, jakim powinny
ów na realizację zadania/zadań
odpowiadać drogowe obiekty
wykazanego/wykazanych w ramach
inżynierskie i ich usytuowanie.
warunku "Potencjał kadrowy".
Wartości podane w dokumentach
2.Wykonawca może polegać
potwierdzających spełnienie warunku na wiedzy i doświadczeniu oraz
w walutach innych niż wskazane
osobach zdolnych do wykonania
przez Zamawiającego należy
zamówienia innych podmiotów
przeliczyć wg. średniego kursu
niezależnie od charakteru prawnego
NBP na dzień zawarcia Umowy/łączących go z nimi stosunków.
ów na realizację zadania/zadań
Wykonawca w takiej sytuacji
wykazanego/wykazanych w ramach zobowiązany jest udowodnić, iż
warunku "Potencjał kadrowy".
będzie dysponował tymi zasobami w
2.Wykonawca może polegać
trakcie realizacji zamówienia.
na wiedzy i doświadczeniu oraz
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający
osobach zdolnych do wykonania
się o udzielenie zamówienia,
zamówienia innych podmiotów
spełnianie warunków wskazanych
niezależnie od charakteru prawnego w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których
łączących go z nimi stosunków.
opis sposobu dokonania oceny
Wykonawca w takiej sytuacji
spełniania został zamieszczony w
zobowiązany jest udowodnić, iż
pkt 1.1) i 1.2) b) powyżej Wykonawcy
będzie dysponował tymi zasobami w wykazują łącznie.
trakcie realizacji zamówienia.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia,
spełnianie warunków wskazanych
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których
opis sposobu dokonania oceny
spełniania został zamieszczony w
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pkt 1.1) i 1.2) b) powyżej Wykonawcy
wykazują łącznie.
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/04/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-050722
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