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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23229-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Września: Roboty drogowe
2017/S 015-023229
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 002-001611)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Września
ul. Ratuszowa 1
Września
62-300
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Koralewski
Tel.: +48 616404151
E-mail: przetarg@wrzesnia.pl
Faks: +48 616404044
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wrzesnia.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”.
Numer referencyjny: ZP -271 / 1 / WIK-RI / 2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45233140

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego we Wrześni w ramach
projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja
załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
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d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
e) przedmiary robót.
3. Charakterystyka inwestycji:
W ramach realizacji Inwestycji powstanie jezdnia drogowa wzdłuż ul. Kolejowej, po jej wschodniej i północnej
stronie, od dworca PKS do dworca PKP oraz jezdnia drogowa z mostem stanowiąca łącznik z centrum miasta.
W ramach budowy dróg gminnych przewiduje się wykonanie: nawierzchni dróg gminnych, chodników, ścieżek
rowerowych, ciągu pieszo – rowerowego, miejsc postojowych o parkowaniu prostopadłym i równoległym oraz
efektywnego energetycznie.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 002-001611

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ;
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał prawidłowo
obejmujące budowę lub przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości robót co
najmniej 10 000 000 PLN brutto, w tym:
— jedno zadanie o wartości co najmniej 5 000 000 PLN brutto,
— co najmniej 1 zadanie polegające na budowie drogi o nawierzchni z masy bitumicznej o długości
minimum0,70 km,
— co najmniej 1 zadanie w zakresie budowy mostu lub wiaduktu o rozpiętości przęsła min. 14 m,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów ( ...).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał prawidłowo
roboty budowlane obejmujące budowę lub przebudowę lub rozbudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą
o łącznej wartości robót co najmniej 10 milionów zł brutto, w tym:
— jedno zadanie o wartości co najmniej 5 milionów zł brutto,
— co najmniej 1 zadanie polegające na budowie drogi o nawierzchni z masy bitumicznej o długości minimum
0,70 km
— co najmniej 1 zadanie w zakresie budowy mostu lub wiaduktu o rozpiętości przęsła min. 14 m,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów (...).
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
B) warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca przedstawi, że dysponuje lub będzie dysponował
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do pełnienia
funkcjikierownika budowy, która pełniła funkcję kierownika budowy dla co najmniej 2 inwestycji polegających na
budowie lub przebudowie drogi o parametrach: KR 2 długości min.0,70 km o nawierzchni bitumicznej.
Powinno być:
B) warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca przedstawi, że dysponuje lub będzie dysponował co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do pełnienia funkcji
kierownika budowy, która pełniła funkcję kierownika budowy lub robót dla co najmniej 2 inwestycji polegających
na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o parametrach nie mniejszych niż: KR 2 długości min.0,70
km o nawierzchni bitumicznej.
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:
Zamiast:
1. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości kontraktu.
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiającemu najpóźniej
do momentu podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany przygotować harmonogram rzeczowofinansowy,który będzie obejmował w szczególności terminy wykonania przez Wykonawcę robót, z podziałem na
kwartały roku kalendarzowego.
Powinno być:
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1. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości kontraktu.
2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 13/02/2017
Czas lokalny: 10:45
Powinno być:
Data: 14/02/2017
Czas lokalny: 10:45
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 13/04/2017
Powinno być:
Data: 14/04/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/02/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/02/2017
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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