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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214975-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

2018/S 095-214975

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 074-163408)

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 - Wydział Budowy ZDW w Opolu, tel.
+48 774591840 w godz. 07:00-15:00, w sprawach procedury przetargowej: Jarosław Sołtysek, Barbara Łabuz -
Wydział Zamówień Publicznych, tel. +48 774591828 / 774591829 w godz. 07:00-15:00
Tel.:  +48 774591800
E-mail: przetargi@zdw.opole.pl 
Faks:  +48 774581352
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zdw.opole.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 9. Budowa obwodnicy
Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901
Numer referencyjny: WP.6021.13.2018

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.: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4
Gogolin i Olszowa. Zadanie 9. Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901” zgodnie z
warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45.12.20.00-8 Próbne wykopy
45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych
45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg.
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych
45.31.61.10-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

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

17/05/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 074-163408

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego
dalej„ Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia”.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny (wraz z
instrukcją wypełniania na załączniku nr 4 do SIWZ) na stronie internetowej Zamawiającego i stanowi załącznik
nr 3 do SIWZ.
Powinno być:
2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej
„Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia”.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego
postępowania jest dostępny (wraz z instrukcją wypełniania na załącznikach nr 4 i 4a do SIWZ) na stronie
internetowej Zamawiającego i stanowiący załączniki nr 3 i 3a do SIWZ.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia złożony na Standardowym Formularzu Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg załącznika nr 3 do SIWZ, wypełniony zgodnie z instrukcją
stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ i złożony w formie oryginału,

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163408-2018:TEXT:PL:HTML
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Powinno być:
2) JEDZ/ESPD wstępnie wypełniony przez Zamawiającego złożony w formie pisemnej na załączniku nr 3
do SIWZ (*jedz.doc) albo *.pdf, wypełniony na wstępnie przygotowanym przez Zamawiającego pliku (espd-
request.xml) na załączniku 3a do SIWZ wypełnione zgodnie z instrukcją stanowiącą załączniki nr 4 i 4a do
SIWZ albo w postaci elektronicznej (zgodnie z wyborem Wykonawcy), z tym że JEDZ złożony w postaci
elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia Wykonawców
składane na formularzu JEDZ w postaci elektronicznej powinny mieć formę dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają
okoliczności o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
JEDZ (Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także dla
podmiotów na których zasoby powołuje się Wykonawca) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
i zaszyfrowany należy przesłać Zamawiającemu na wskazany w punkcie 7.16 podpunkt 4 SIWZ adres poczty
elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert,
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
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,
Powinno być:
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 JEDZ dotyczące tych podmiotów.
Oświadczenia podmiotów na których zasoby powołuje się Wykonawca w zakresie w jakim potwierdzają
okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składane na
formularzu JEDZ mogą być złożone w postaci pisemnej albo mieć formę dokumentu elektronicznego.
W przypadku składnia JEDZ w postaci elektronicznej musi on być opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 7.16. podpunkt 4 SIWZ),
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Powinno być:
Ciąg dalszy treści wpisanej w sekcji VI.3):
XXIX. 1. Środkiem komunikacji elektronicznej w przypadku wyboru przez Wykonawcę złożenia formularza JEDZ
w postaci elektronicznej jest poczta elektroniczna.
Uwaga.
Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD lub pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi
bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W przypadku składania JEDZ w postaci elektronicznej należy go przesłać na adres e-mail – maksymalny
rozmiar wiadomości – 15 MB: przetargi@zdw.opole.pl  i postępować zgodnie z poniższą instrukcją.
1) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: *.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf,
*.xps, *.odt.
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2) Wykonawca wypełnia Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, tworząc dokument elektroniczny.
Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z wyżej wymienionych
formatów, przy czym ze względów technicznych zaleca się stosowanie formatu *.pdf.
3) Zaleca się, aby nazwa pliku zawierającego JEDZ składała się z oddzielonych podkreślnikami:
a) określenie „JEDZ”,
b) numer sprawy (określony na 1 stronie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),
c) skróconą nazwę wykonawcy lub lidera konsorcjum,
d) numeru kolejnego pliku Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dla oferty (jeżeli składanych jest
więcej niż jedno oświadczenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia) np.:
Ciąg dalszy poniżej
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Powinno być:
Ciąg dalszy treści wpisanej w sekcji VI.3):
„jedz_WP.6021.13.2018_nazwa Wykonawcy_2”.
4) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca
podpisuje wyżej wymieniony dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez
dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej, przy czym zaleca się używanie formatu PAdES.
5) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.
Zaleca się aby hasło dostępowe do odszyfrowania przesłanego dokumentu składało się z nie mniej niż ośmiu
znaków z tym, że przy ustalaniu hasła zaleca się skorzystanie z 4 kategorii znaków:
— duże litery,
— małe litery,
— cyfry,
— znaki specjalne dostępne na standardowej klawiaturze.
W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym
przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat) lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi
na licencji open-source (np.: AES Crypt lub 7-Zip) lub komercyjnych, przy czym zaleca się zaszyfrowanie z
wykorzystaniem narzędzia 7-Zip.
6) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej.
Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do
dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania
danych zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia.
7) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać:
a) numer sprawy (określony na 1 stronie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),
Ciąg dalszy poniżej
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
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Powinno być:
Ciąg dalszy treści wpisanej w sekcji VI.3):
b) nazwę postępowania, którego dotyczy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
c) nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy (np. Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia do oferty nr 2 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści
oferty).
W tytule przesłanej wiadomości zaleca się podanie oddzielonych podkreślnikiem:
a) numer postępowania (określony na 1 stronie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),
b) skróconą nazwę wykonawcy lub lidera konsorcjum, np.: „WP.6021.13.2018_nazwa Wykonawcy”.
8) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia.
9) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera
pocztowego Zamawiającego.
10) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w
sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w takim przypadku, Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
11) Instrukcja składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dostępna jest na stronie
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz

