Ogłoszenie nr 2022/BZP 00440675/01 z dnia 2022-11-16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa DW 805 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu nad kanałem Warszawickim w m.
Warszawice w km 0+550 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie – nr postępowania 195/22

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013305749
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 14
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 00-048
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzdw.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdw.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00440675/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16 09:11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00426936/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, co najmniej:
– 1 robotę budowlaną polegającą na budowie mostu drogowego* lub wiaduktu drogowego* o wartości robót nie mniejszej
niż 2.500.000,00 zł brutto i rozpiętości teoretycznej** jednego przęsła co najmniej 10 m.
Zamawiający nie uzna doświadczenia przy budowie mostu lub wiaduktu: kolejowego, tramwajowego, dla pieszych, dla
rowerów, dla pieszych i rowerów, wykorzystywanego do czasowego prowadzenia ruchu drogowego w okresie budowy lub

2022-11-16 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00440675/01 z dnia 2022-11-16

przebudowy drogi oraz wiaduktu przeznaczonego do przeprowadzenia nad drogą szlaku wędrówek zwierząt
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min. co najmniej:
– 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej mostowej***, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.
Wyżej wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót
mostowych:
- na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie, przebudowie, lub rozbudowie co najmniej 1 obiektu mostowego, wraz z
udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia ****,
– 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej drogowej***, która będzie pełnić funkcję kierownika robót drogowych,
– 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych***, która będzie pełnić funkcję kierownika robót
instalacyjnych sanitarnych,
– 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
telekomunikacyjnej***, która będzie pełnić funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych,
_________________________________________________________________________________
*) Definicję mostu lub wiaduktu drogowego określono zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych.
**) Pod pojęciem rozpiętości teoretycznej przęsła, Zamawiający rozumie odległość pomiędzy osiami podparć przęsła
mierzoną wzdłuż osi mostu lub wiaduktu określoną zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych.
***) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
****) za udział w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia rozumie się:
- udział w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej, lub
- udział w odbiorze końcowym robót branżowych potwierdzony podpisem na protokole, lub
- udział w odbiorze końcowym robót potwierdzony podpisem na protokole.
Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji i sprawowanie ich przez jedną osobę. Powyższe jest możliwe pod
warunkiem spełnienia wszystkich stawianych wymagań.
3. 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) - dotyczy rozdziału
VIII pkt 2. 4) a). Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału
w postępowaniu polegać będzie na doświadczeniu innego podmiotu, musi on wykazać się całym wymaganym
doświadczeniem – dotyczy rozdziału VIII pkt 2.4) a).
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie pkt 2.4) b) dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania Zamówienia oraz sprzętem – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
5. 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.
6. 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 BZP. 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.
Po zmianie:
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy w tym okresie, co najmniej:
– 1 robotę budowlaną polegającą na budowie mostu drogowego* lub wiaduktu drogowego* o wartości robót nie mniejszej
niż 2.000.000,00 zł brutto i rozpiętości teoretycznej** jednego przęsła co najmniej 10 m.
Zamawiający nie uzna doświadczenia przy budowie mostu lub wiaduktu: kolejowego, tramwajowego, dla pieszych, dla
rowerów, dla pieszych i rowerów, wykorzystywanego do czasowego prowadzenia ruchu drogowego w okresie budowy lub
przebudowy drogi oraz wiaduktu przeznaczonego do przeprowadzenia nad drogą szlaku wędrówek zwierząt
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min. co najmniej:
– 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej mostowej***, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.
Wyżej wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót
mostowych:
- na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie, przebudowie, lub rozbudowie co najmniej 1 obiektu mostowego, wraz z
udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia ****,
– 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej drogowej***, która będzie pełnić funkcję kierownika robót drogowych,
– 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych***, która będzie pełnić funkcję kierownika robót
instalacyjnych sanitarnych,
– 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
telekomunikacyjnej***, która będzie pełnić funkcję kierownika robót telekomunikacyjnych,
_________________________________________________________________________________
*) Definicję mostu lub wiaduktu drogowego określono zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych.
**) Pod pojęciem rozpiętości teoretycznej przęsła, Zamawiający rozumie odległość pomiędzy osiami podparć przęsła
mierzoną wzdłuż osi mostu lub wiaduktu określoną zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych.
***) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
****) za udział w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia rozumie się:
- udział w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej, lub
- udział w odbiorze końcowym robót branżowych potwierdzony podpisem na protokole, lub
- udział w odbiorze końcowym robót potwierdzony podpisem na protokole.
Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji i sprawowanie ich przez jedną osobę. Powyższe jest możliwe pod
warunkiem spełnienia wszystkich stawianych wymagań.
3. 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) - dotyczy rozdziału
VIII pkt 2. 4) a). Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału
w postępowaniu polegać będzie na doświadczeniu innego podmiotu, musi on wykazać się całym wymaganym
doświadczeniem – dotyczy rozdziału VIII pkt 2.4) a).
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie pkt 2.4) b) dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania Zamówienia oraz sprzętem – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
5. 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.
6. 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 BZP. 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.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2022-11-23 08:00
Po zmianie:
2022-11-25 08:00
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-11-23 09:00
Po zmianie:
2022-11-25 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2022-12-22
Po zmianie:
2022-12-24
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