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simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
w Białymstoku
znany) _____
Adres pocztowy: 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6
Miejscowość: Białystok

Kod pocztowy: 15-620

Punkt kontaktowy: Podlaski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 856767139

Osoba do kontaktów: Hanna Sołowianiuk - Kardasz
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl

Faks: +48 856767153

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami
inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do
km 18+720 przejście przez m. Michałowo”.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami
inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do
km 18+720 przejście przez m. Michałowo”.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45233120
45222000
45232300
45231400
45330000
45110000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
_____
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_pzdw_bial
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-088090 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 129-230029 z dnia: 09/07/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
04/07/2014 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
4. Dysponowania osobami zdolnymi
III.2.1)Sytuacja podmiotowa
do wykonania zamówienia.
W zakresie spełnienia warunku
wykonawców, w tym wymogi
wymagane jest:
związane z wpisem do rejestru
4.1. Kierownik budowy winien:
zawodowego lub handlowego
1) posiadać uprawnienia budowlane
Informacje i formalności konieczne pozwalające na pełnienie
samodzielnej funkcji technicznej
do dokonania oceny spełniania
– kierownika budowy w zakresie
wymogów:
dróg publicznych wymaganych do
realizacji przedmiotowego zadania,
minimum 5 lat doświadczenia z
uprawnieniami.
2) wykazać minimum 12 miesięcy
pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane oraz
Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83
poz. 578 z późn. zm., (zgłoszenie
pełnienia funkcji kierownika budowy
do organu nadzoru) na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika
robót drogowych na minimum 1

Powinno być:
4. Dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
W zakresie spełnienia warunku
wymagane jest:
4.1. Kierownik budowy winien:
1) posiadać uprawnienia budowlane
pozwalające na pełnienie
samodzielnej funkcji technicznej
– kierownika budowy w zakresie
dróg publicznych wymaganych do
realizacji przedmiotowego zadania,
minimum 5 lat doświadczenia z
uprawnieniami.
2) wykazać minimum 12 miesięcy
pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane oraz
Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83
poz. 578 z późn. zm., (zgłoszenie
pełnienia funkcji kierownika budowy
do organu nadzoru) na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika
robót drogowych na minimum 1
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zadaniu związanym z budową /
rozbudową / przebudową dróg
publicznych klasy minimum Z o
wartości minimum 15 000 000 PLN
(brutto).
4.2. Kierownik robót drogowych
winien:
1) posiadać uprawnienia budowlane
pozwalające na pełnienie
samodzielnej funkcji technicznej
– kierownika robót w zakresie
dróg publicznych wymaganych
do realizacji przedmiotowego
zamówienia, minimum 3 lata
doświadczenia z uprawnieniami.
2) wykazać minimum 12 miesięcy
pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane oraz
Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83
poz. 578 z późn. zm., (zgłoszenie
pełnienia funkcji kierownika budowy
do organu nadzoru) na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika
robót na minimum 1 zadaniu
polegającym na budowie /
rozbudowie / przebudowie dróg
publicznych o długości minimum 3
km.
4.3. Kierownik robót na drogowych
obiektach inżynierskich winien
posiadać uprawnienia budowlane
pozwalające na pełnienie
samodzielnej funkcji technicznej
– kierownika robót na drogowych
obiektach inżynierskich w ciągu
dróg publicznych wymaganych do
realizacji przedmiotowego zadania,
minimum 3 lata doświadczenia z
uprawnieniami.
4.4. Kierownik robót
telekomunikacyjnych winien
posiadać uprawnienia do kierowania
robotami pozwalające na pełnienie
samodzielnej funkcji technicznej
na robotach związanych z
przedmiotowym zamówieniem.
4.5. Kierownik robót
elektroenergetycznych winien
posiadać uprawnienia do kierowania
robotami pozwalające na pełnienie
samodzielnej funkcji technicznej
na robotach związanych z
przedmiotowym zamówieniem.

zadaniu związanym z budową /
rozbudową / przebudową dróg
publicznych klasy minimum Z o
wartości minimum 15 000 000 PLN
(brutto).
4.2. Kierownik robót drogowych
winien:
1) posiadać uprawnienia budowlane
pozwalające na pełnienie
samodzielnej funkcji technicznej
– kierownika robót w zakresie
dróg publicznych wymaganych
do realizacji przedmiotowego
zamówienia, minimum 3 lata
doświadczenia z uprawnieniami.
2) wykazać minimum 12 miesięcy
pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane oraz
Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83
poz. 578 z późn. zm., (zgłoszenie
pełnienia funkcji kierownika budowy
do organu nadzoru) na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika
robót na minimum 1 zadaniu
polegającym na budowie /
rozbudowie / przebudowie dróg
publicznych o długości minimum 3
km.
4.3. Kierownik robót na drogowych
obiektach inżynierskich winien
posiadać uprawnienia budowlane
pozwalające na pełnienie
samodzielnej funkcji technicznej
– kierownika robót na drogowych
obiektach inżynierskich w ciągu
dróg publicznych wymaganych do
realizacji przedmiotowego zadania,
minimum 3 lata doświadczenia z
uprawnieniami.
4.4. Kierownik robót
telekomunikacyjnych winien
posiadać uprawnienia do kierowania
robotami pozwalające na pełnienie
samodzielnej funkcji technicznej
na robotach związanych z
przedmiotowym zamówieniem.
4.5. Kierownik robót
elektroenergetycznych winien
posiadać uprawnienia do kierowania
robotami pozwalające na pełnienie
samodzielnej funkcji technicznej
na robotach związanych z
przedmiotowym zamówieniem.
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4.6. Kierownik robót sanitarnych
4.6. Kierownik robót sanitarnych
winien posiadać uprawnienia do
winien posiadać uprawnienia do
kierowania robotami pozwalające
kierowania robotami pozwalające
na pełnienie samodzielnej funkcji
na pełnienie samodzielnej funkcji
technicznej na robotach związanych technicznej na robotach związanych
z przedmiotowym zamówieniem.
z przedmiotowym zamówieniem.
4.7. Osoba sprawująca nadzór
4.7. Geodeta winien posiadać
przyrodniczy winna posiadać
uprawnienia w zakresie:
wykształcenie wyższe przyrodnicze, 1) geodezyjnych pomiarów
wykazać pełnienie nadzoru
sytuacyjno - wysokościowych,
przyrodniczego na co najmniej
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
1 zadaniu odpowiadającym
2) rozgraniczenia i podziałów
przedmiotowemu zamówieniu.
nieruchomości (gruntów) oraz
4.8. Geodeta winien posiadać
sporządzania dokumentacji do celów
uprawnienia w zakresie:
prawnych,
1) geodezyjnych pomiarów
3) geodezyjnej obsługi inwestycji.
sytuacyjno - wysokościowych,
4.8. Asystent ds. rozliczeń winien
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, wykazać doświadczenie na
2) rozgraniczenia i podziałów
zrealizowanym i rozliczonym
nieruchomości (gruntów) oraz
minimum 1 zadaniu związanym z
sporządzania dokumentacji do celów budową/rozbudową/przebudową
prawnych,
dróg publicznych klasy minimum Z o
3) geodezyjnej obsługi inwestycji.
wartości minimum 15 000 000 PLN
4.9. Asystent ds. rozliczeń winien
(brutto).
wykazać doświadczenie na
zrealizowanym i rozliczonym
minimum 1 zadaniu związanym z
budową/rozbudową/przebudową
dróg publicznych klasy minimum Z o
wartości minimum 15 000 000 PLN
(brutto).

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-095740
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