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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234963-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
2022/S 087-234963
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 062-162225)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 113-245-39-40
Adres pocztowy: ul. Mazowiecka 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-048
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Tel.: +48 222449000
Faks: +48 222449013
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzdw.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński).” – nr
postępowania 054/22
Numer referencyjny: 054/22

II.1.2)

Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w
Ząbkach, powiat wołomiński” – nr postępowania 054/22. 2. Szczegółowy OPZ znajduje się w Dokumentacji
Przetargowej (Cz.IV SWZ) i w Ogólne warunki umowy na wykonanie robót budowlanych (Cz. V SWZ).
3.Termin realizacji zamówienia:18 mies. od daty podpisania umowy w tym:14 miesięcy od daty podpisania
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umowy–termin wykonania robót;do18 miesięcy od daty podpisania umowy- termin realizacji przedmiotu
umowy.4. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy przez Wyk. lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia:•osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu •pracowników fizycznych
wykonujących roboty w branży drogowej.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2022
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 062-162225

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: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem, a w przypadku
oferty złożonej przez konsorcjum jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się całym wymaganym
doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą
się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym
doświadczeniem wskazanym w pkt VII 2.4a) SWZ). Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku udziału w postępowaniu polegać będzie na doświadczeniu innego podmiotu, musi
on wykazać się całym wymaganym doświadczeniem wskazanym w pkt VII 2.4a) SWZ .Zamawiający, w
stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności zawodowej (w zakresie punktu 2.4 b) i c) dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania Zamówienia – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców .
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty,
oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż
złoty polski Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o
zmówieniu w DUUE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie będzie publikowany średni kurs walut przez NBP,
Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
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przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;
Z post. o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 oraz w
art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca
składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą odrębny
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (jednolity dokument) dotyczący tych podwykonawców,
zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III; Wykonawca polegający na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(jednolity dokument) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C jednolitego
dokumentu.
Powinno być:
Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem, a w przypadku
oferty złożonej przez konsorcjum jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się całym wymaganym
doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą
się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym
doświadczeniem wskazanym w pkt VII 2.4a) SWZ). Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku udziału w postępowaniu polegać będzie na doświadczeniu innego podmiotu, musi
on wykazać się całym wymaganym doświadczeniem wskazanym w pkt VII 2.4a) SWZ .Zamawiający, w
stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności zawodowej (w zakresie punktu 2.4 b) i c) dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania Zamówienia – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców .
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty,
oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż
złoty polski Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o
zmówieniu w DUUE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie będzie publikowany średni kurs walut przez NBP,
Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;
Z post. o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108
oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) z postępowania wyklucza się również Wykonawców, o
których mowa w art. 7 powyższej ustawy. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenia o
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niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. poz.
835).
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca
składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą odrębny
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (jednolity dokument) dotyczący tych podwykonawców,
zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III; Wykonawca polegający na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(jednolity dokument) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C jednolitego
dokumentu.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 02/08/2022
Powinno być:
Data: 14/08/2022
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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