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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:

29/01/2020

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: III.1.3
Zamiast:
1.Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) usługi projektowe (projekt
budowlany i wykonawczy) na drogach klasy min. Z:
a)wraz z uzyskaniem decyzji ZRID:
•co najmniej dwa projekty budowy / rozbudowy drogi o długości minimum 2,0 km każda;
Lub
•co najmniej jeden projekt budowy / rozbudowy drogi o długości minimum 2,0 km
I co najmniej jeden projekt budowy / rozbudowy ronda.
b) wraz z uzyskaniem decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę:
• co najmniej jeden projekt mostu drogowego,
Lub
• co najmniej jeden projekt wiaduktu drogowego.
Zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia w zakresie projektu drogi i obiektu mostowego, pod
warunkiem zachowania parametrów i ilości określonych w powyższych warunkach (np. Wykonawca wykaże
jedną usługę na projekt drogi i mostu, plus drugą usługę na projekt drogi lub ronda).
W przypadku, gdy Wykonawca posługuje się doświadczeniem zdobytym w ramach konsorcjum Zamawiający
żąda wykazania usług, rzeczywiście wykonanych przez Wykonawcę.
2.Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
a) projektantem branży drogowej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie (licząc od dnia
uzyskania uprawień) na stanowisku projektanta, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert prowadził (zakończył) jako Projektant lub Projektant Główny na drogach klasy minimum Z dwie usługi
projektowe (projekt budowlany i wykonawczy) i uzyskał dla tych projektów decyzje ZRID:
• co najmniej dwa projekty budowy/rozbudowy drogi o długości minimum 2,0 km każda;
Lub
• co najmniej jeden projekt budowy / rozbudowy drogi o długości minimum 2,0 km i co najmniej jeden projekt
budowy / rozbudowy ronda.
b) projektant branży mostowej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
przepisów wcześniej obowiązujących, posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618662-2019:TEXT:PL:HTML


3 / 4

uprawień) na stanowisku projektanta, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
prowadził (zakończył) jako Projektant lub Projektant Główny następującą jedną usługę projektową (projekt
budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę:
• co najmniej jeden projekt budowy mostu drogowego;
Lub
• co najmniej jeden projekt budowy wiaduktu drogowego.
c) Sprawdzający branży drogowej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, posiadająca co najmniej 15 letnie doświadczenie (licząc od
dnia uzyskania uprawień) na stanowisku projektanta;
d) Sprawdzający branży mostowej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, posiadająca co najmniej 15 letnie doświadczenie (licząc od
dnia uzyskania uprawień) na stanowisku projektanta;
e) geolog – osoba posiadająca uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania dozorowania i kierowania pracami
geologicznymi kategorii VI i VII, zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze;
f) geodeta – osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno –
wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych lub w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji kategorii I, II
i IV.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji projektanta branży drogowej z funkcją projektanta branży
mostowej.
Powinno być:
1.Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) usługi projektowe (projekt
budowlany i wykonawczy) na drogach klasy min. Z:
a)wraz z uzyskaniem decyzji ZRID:
•co najmniej dwa projekty budowy / rozbudowy drogi o długości minimum 2,0 km każda;
Lub
•co najmniej jeden projekt budowy / rozbudowy drogi o długości minimum 2,0 km
I co najmniej jeden projekt budowy / rozbudowy ronda.
b) wraz z uzyskaniem decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę:
• co najmniej jeden projekt mostu drogowego,
Lub
• co najmniej jeden projekt wiaduktu drogowego.
Zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia w zakresie projektu drogi i obiektu mostowego, pod
warunkiem zachowania parametrów i ilości określonych w powyższych warunkach (np. Wykonawca wykaże
jedną usługę na projekt drogi i mostu, plus drugą usługę na projekt drogi lub ronda).
W przypadku, gdy Wykonawca posługuje się doświadczeniem zdobytym w ramach konsorcjum Zamawiający
żąda wykazania usług, rzeczywiście wykonanych przez Wykonawcę.
2.Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
a) projektantem branży drogowej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie (licząc od dnia
uzyskania uprawień) na stanowisku projektanta, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
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ofert prowadził (zakończył) jako Projektant lub Projektant Główny na drogach klasy minimum Z dwie usługi
projektowe (projekt budowlany i wykonawczy) i uzyskał dla tych projektów decyzje ZRID:
• co najmniej dwa projekty budowy/rozbudowy drogi o długości minimum 2,0 km każda;
Lub
• co najmniej jeden projekt budowy / rozbudowy drogi o długości minimum 2,0 km i co najmniej jeden projekt
budowy / rozbudowy ronda.
b) projektant branży mostowej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
przepisów wcześniej obowiązujących, posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania
uprawień) na stanowisku projektanta, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
prowadził (zakończył) jako Projektant lub Projektant Główny następującą jedną usługę projektową (projekt
budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę:
• co najmniej jeden projekt budowy mostu drogowego;
Lub
• co najmniej jeden projekt budowy wiaduktu drogowego.
c) Sprawdzający branży drogowej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, posiadająca co najmniej 15 letnie doświadczenie (licząc od
dnia uzyskania uprawień) na stanowisku projektanta;
d) Sprawdzający branży mostowej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, posiadająca co najmniej 15 letnie doświadczenie (licząc od
dnia uzyskania uprawień) na stanowisku projektanta;
e) geolog – osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i
kierowaniu pracami geologicznymi kategorii VII lub kategorii VI , zgodnie z ustawą prawo geologi;
f) geodeta – osoba lub osoby posiadające łącznie uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów
sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (zakres 1) oraz w zakresie rozgraniczenia i
podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (zakres 2).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/02/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/02/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/02/2020
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 14/02/2020
Czas lokalny: 10:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


