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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Pobiedziska
Krajowy numer identyfikacyjny: 7773094478
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 4
Miejscowość: Pobiedziska
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Nina Łeptuch-Basa
E-mail: zp@pobiedziska.pl 
Tel.:  +48 618977174
Faks:  +48 616425994
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pobiedziska.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa i utrzymanie dróg gminnych w gminie Pobiedziska w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
Numer referencyjny: ZP.271.21.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zam. jest realizacja przez Wykonawcę – Partnera Prywatnego we współpracy z Zamawiającym 
– Podmiotem Publicznym przedsięwzięcia obejmuj. zaprojektowanie, sfinansowanie, wyk. robót bud. 
polegających na przebudowie dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ich utrzymanie
Przedmiot zam. będzie realizowany w 2 fazach:
1)F. budowy – trwającą od dn. zawarcia Umowy o PPP do dn. uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
o której mowa w §28 Umowy o PPP, obejmująca prace proj., wykonanie robót bud. oraz pozyskanie w imieniu i 
na rzecz Podmiotu Publicz. niezbędnych decyzji adm.;
2)F. utrzymania – trwająca od dn. następnego po zakończeniu F. Budowy do dn. zakończenia Umowy o 
PPP, obejmująca utrzymanie infrastruktury powstałej w F. Budowy, przy czym F. Utrzymania dla każdego z 
fragmentów (części) przedmiotu zam. biegnie oddzielnie i wynosi 120 m-cy od daty uzyskania ostatecznego 
pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu bud. dla danej części

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:zp@pobiedziska.pl
http://www.pobiedziska.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/03/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: gminapobiedziska
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-179832
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-639365
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/12/2020

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: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalnosci zawodowej, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639365-2020:TEXT:PL:HTML
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Wykaz i krótki opis warunków:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) w sekcji VI.3 ogłoszenia pkt. (w ust. 2 pkt 2.2 ppkt 1 w SIWZ)) powyżej, składa informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 Pzp,
2) w sekcji VI.3 ogłoszenia pkt. (w ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2 w SIWZ) powyżej, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 powyżej, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 7 stosuje się odpowiednio.
9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji
III.1.1. pkt. 6 ppkt. 2), składa dokument, o którym mowa w sekcji III.1.1. pkt. 6 ppkt. 2) w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie
tej osoby złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 7
stosuje się odpowiednio.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie,
Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu podajemy następujące inf. dot. wykaz oświadczeń lub dokumentów, 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:
1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
Postępowaniu Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył następujące dokumenty na etapie składania ofert:
1) oświadczenie Wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 214/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 
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2014/25/UE, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w Postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).
Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji w części IV JEDZ i nie musi 
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV formularza.
2) Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, powołuje się na zasoby 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Wykonawca ma obowiązek przedstawić dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy odrębny formularz JEDZ, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
Postępowaniu.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz JEDZ składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Zamawiający, informuje, że zmienia cały pkt. III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Powinno być:
O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 
jedną usługę projektową polegającą za wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem 
niezbędnych decyzji administracyjnych dla zadania dotyczącego budowy lub przebudowy drogi, o wartości tej 
usługi projektowej co najmniej 200 000 zł brutto.
2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej sześć robót budowlanych polegających na budowie, 
przebudowie lub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) dróg określanych jako gminne zgodnie 
z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), przy czym 
Zamawiający zaakceptuje także doświadczenie wyższe, tzn. w zakresie budowy lub przebudowy dróg 
krajowych, wojewódzkich i powiatowych, o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto każda. Zamawiający 
zaakceptuje wykonanie mniejszej ilości robót o łącznej ich wartości minimum 9 000 000 złotych brutto przy 
zachowaniu minimalnej wartości każdej z nich na poziomie 1 500 000,00 zł.
3) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę zimowego utrzymania dróg w standardzie III 
B zgodnie z Wytycznymi Zimowego Utrzymania Dróg (Zał. nr18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 30 czerwca 2006 roku), na sieci dróg o długości minimum 20 km.
4) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi 
się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania 
zamówienia tj.:
a) projektantami minimum dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności 
drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako projektant w powyższym 
zakresie (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), w tym przy zaprojektowaniu co najmniej 1 zakończonej 
inwestycji budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi, o wartości tej inwestycji minimum 3 000 
000 zł brutto,
b) kierownikami budowy – minimum dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 lat doświadczenia w roli kierownika 
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w/w robót (liczonego od dnia uzyskania uprawnień) i kierującą w tym okresie, co najmniej dwoma robotami 
dotyczącymi budowy lub przebudowy drogi o wartości inwestycji minimum 3 000 000 zł brutto każda z nich.
Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę ról, o których mowa w lit. a) i b) powyżej.
Projektanci oraz kierownicy budowy powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.) (dalej jako ustawa Prawo budowlane) 
oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 
12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane 
na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
Na podst. art. 26 ust.1 UPzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, do złożenia w 
wyznaczonym, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dok. o których mowa w pkt 7 ust. 1 SIWZ
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Zamawiający, informuje, że zmienia cały pkt. III.1.2 Zdolność ekonomiczna i finansowa
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.2 sytuacji finansowej lub ekonomicznej: Wykonawca musi wykazać, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 10 000 000 zł,
2) posiada roczny obrót za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za 
ten okres, w wysokości 10 000 000 zł.
2. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej:
2.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w 
pkt 7 ust. 1 SIWZ:
4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć w/w dokumentu, Zamawiający dopuszcza 
złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp (inny dokument, 
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w 
Postępowaniu),
5) części sprawozdania finansowego określającego przychody Wykonawcy, w przypadku gdy sporządzenie 
sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających przychody 
Wykonawcy – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
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Zamiast:
Zamawiający, podtrzymuje wcześniejsze zapisy tego pkt. Dodatkowo publikuje informacje inf. nt. braku podstaw 
do wykluczenia
Powinno być:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w Postępowaniu, o których mowa w 
pkt 7 ust. 2 i 3 SIWZ:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) 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,
3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia
Zamiast:
Data: 26/03/2021
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 26/04/2021
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 26/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 26/04/2021
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


