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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

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8
Poznań
61-851
Polska
Tel.:  +48 618593430
E-mail: marlena.jakubiak@zdp.poznan.pl 
Faks:  +48 618593429
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdp.poznan.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko –
Lotnisko Poznań – Krzesiny”
Numer referencyjny: ZDP.WO.261.2.50/19

II.1.2) Główny kod CPV
71242000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa
dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny”.
2. Zakres usług objętych zamówieniem:
a) zamówienie podstawowe – wykonanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla
inwestycji pn. Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny wraz z uzyskaniem
ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, w tym
wykonanie projektów podziału nieruchomości.
b) opcja – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa dróg powiatowych Borówiec –
Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/01/2020

mailto:marlena.jakubiak@zdp.poznan.pl
http://www.zdp.poznan.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZDPP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-180346
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 249-618662
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2019

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: VI.3
Zamiast:
1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
wezwie Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia:
a)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
d) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)
2.Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22aPzp, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt. 7.2. SIWZ w
odniesieniu do tych podmiotów.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego
w rozdz. VI pkt 3.3. SIWZ Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do
złożenia następujących dokumentów:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
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uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie
przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu -
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Wykonawca zobowiązany jest złożyć to oświadczenie
Zamawiającemu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5.Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania
badania i oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
a) w stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 Pzp;
b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp
c) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp
Powinno być:
1.W celu potwierdzenia braku podst. do wykluczenia z udziału w postęp. Zamawiający wezwie Wykonawcę z
najwyżej ocenioną ofertą do złożenia
a)zaśw. właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków(wystawione nie wcześniej niż 3 mies przed upływem terminu składania ofert) lub innego dok
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w spr. spłat tych
należności wraz z odsetkami lub grzywnami
b)zaśw. właściwej terenowej jedn. organiz. ZUS lub KRUS albo innego dok potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubez. społ. lub zdrowotne (wystawione nie wcześniej niż 3 mies przed
upływem term. składania ofert) lub innego dok. potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w spr. spłat tych należności wraz z odsetkami lub grzywnami
c)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dział. gosp., jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podst. wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 Pzp;
d)ośw. wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
e)informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f)ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem śr. zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam.
pub.
g)ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrowotne albo - w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
2.Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22aPzp, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wymienionych powyżej w odniesieniu do tych
podmiotów.
3.W celu potwierdzenia spełniania warunku dot. zdolności tech. lub zawodowej Zamawiający wezwie
Wykonawcę z najwyżej ocenioną ofertą do złożenia następujących dok:
a)wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
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i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
b)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zam. pub., a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4.Do oferty należy dołączyć elektroniczny JEDZ opatrzony kwalifikowanym podpisem elektr., aktualny na dzień
składania ofert, stanowiący wstępne potwierdzenie przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu oraz, że
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania
badania i oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca z najkorzystniejsza ofertą nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.Z postęp. o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi
przynajmniej jedna z okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 Pzp i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


