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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127
Opole
45-231
Polska
Osoba do kontaktów: w sprawach przedmiotu zamówienia: Adrian Miś, Adam Kopij – Wydział Budowy, tel. 77
459 18 40 (48) w godz. 07:00–15:00, w sprawach procedury przetargowej: Jarosław Sołtysek, Barbara Łabuz –
Wydział Zamówień Publicznych, tel. 77 459 18 28 (29) w godz. 07:00–15:00.
Tel.:  +48 774591800
E-mail: przetargi@zdw.opole.pl 
Faks:  +48 774581352
Kod NUTS: PL522
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zdw.opole.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 wraz z budową mostu od km 5+954 do km 6+950 w m. Racławice
Śląskie
Numer referencyjny: WP.6021.05.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45233000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 wraz z budową
mostu od km 5+954 do km 6+950 w m. Racławice Śląskie” zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
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45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie ruroc. i kabli
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowl.
45231400-9 Roboty budowl. w zakresie budowy linii energet.
45231600-1 Roboty budowl. w zakresie budowy linii komunik.
45231300-8 Roboty budowl. w zakresie budowy wodociągów i ruroc. do odprow. ścieków

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

12/04/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-047876
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/04/2017

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.1.2
Zamiast:
Powinno być:
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w punkcie 5.6 SIWZ:
1) podpunkt 1 – 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
2) podpunkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: [cd poniżej]
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Powinno być:
[cd pkt. 7]
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7. podpunkt 1) i 2b) powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 7. podpunkt 2a)
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Numer sekcji: III.1.2
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Zamiast:
Powinno być:
9. 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 powyżej w punkcie 7,
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 (terminy wystawienia dokumentów odpowiednio jak w punkcie 8).
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Powinno być:
10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany – w
punkcie 5.6. podpunkt 1 siwz, składa dokument, o którym mowa powyżej w punkcie 7. podpunkt 1 siwz, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 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 złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Powinno być:
11. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
punkcie 5.6. SIWZ.
12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w punkcie 5.5., 5.6, 5.7, 5.8 i 5.9 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
13. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów o których mowa w pkt. 12.
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Powinno być:
14. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie
5.5., 5.6, 5.7, 5.8 i 5.9 siwz, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń
lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
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wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Powinno być:
16. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w podpunkcie
5.5 litera a) SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
17. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
Numer sekcji: II.2.3
Zamiast:
Kod NUTS: PL52
Powinno być:
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Województwo opolskie, droga wojewódzka nr 417 w km od 5+954 do
km 6+950
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
18. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia
postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
19. Wraz z formularzem oferty (na załączniku nr 1 do SIWZ) powinny być złożone:
1) kosztorys ofertowy – na załączniku nr 2a do SIWZ,
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/ESPD - wstępnie wypełniony przez zamawiającego (złożony
w formie ESPD.xml albo w formie ESPD.pdf – załącznik nr 3 do SIWZ– wypełniony zgodnie z instrukcją
stanowiącą załącznik nr 4/4a do niniejszej specyfikacji).
2a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, [cd poniżej]
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
[cd pkt 19]
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3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
4) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w punkcie 4.4 podpunkt 2 SIWZ należy złożyć
wraz z ofertą w formie oryginału – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
20. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
21. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
22. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
23. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
24. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
25. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa powyżej w punkcie 20 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o którym mowa w podpunkcie 1.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
26. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
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wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
27. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z
udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
28. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
29. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
30. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, oraz o których mowa w punkcie 4.7 siwz, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu
wykonawcy wykazują zgodnie z punktami od 4.1 do 4.3 siwz.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
31. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity europejski dokument
zamówienia, o którym mowa w punkcie 5.2 siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie przedkłada również dokumenty określone w punkcie 5.6. siwz. Dokumenty
te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
32. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w punkcie 5.3 siwz składa każdy z
wykonawców.
33. Odbiór końcowy robót nastąpi z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych,
po dostarczeniu zamawiającemu kompletu dokumentacji kolaudacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku
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o pozwolenie na użytkowanie obiektu, wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną robót oraz
potwierdzeniem przyjęcia dokumentów powstałych w wyniku inwentaryzacji do państwowego zasobu
geodezyjnego.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Powinno być:
W sekcji III.1.3) w pkt. 2.1 należy dopisać:
UWAGA: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć według średniego
kursu NBP na dzień wystawienia świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami
FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku
zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


