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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219964-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Mikołajki: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2017/S 109-219964
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 099-196121)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
ul. Kolejowa 6
Mikołajki
11-730
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Pesta
Tel.: +48 507197047
E-mail: jaroslaw.pesta@wp.pl
Faks: +48 873216146
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: www.7cudowmazur.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji dla projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”.
Numer referencyjny: WJM.271.2.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
71322000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy
ścieżek rowerowych o długości około 101,141 km, dla projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” wraz z
uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwalających na wykonanie inwestycji, w zależności
od potrzeb: w trybie zgłoszenia, decyzji pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID).
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:
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1). Zadanie 1 – Orientacyjna długość zinwentaryzowanych odcinków projektowanej trasy rowerowej dla Zadania
1 – 91,300 km (trasa gł.: 90,466 km, łączniki do MOR i WW – 0,834 km);
2) Zadanie 2 – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych
o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w
zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad., zlokalizowane na terenie całego przebiegu MPR.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 099-196121

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia w następujący sposób:
a) Etap I
— Zadanie 1 – 6 miesięcy od podpisania umowy;
— Zadanie 2:
* etap 2 ( 5,700 km) – 6 miesięcy od podpisania umowy;
* etap 1 (4,950 km) i etap 3 ( 4,891 km) – od daty podpisania umowy do 31.12.2017r.
b) Etap II
nie dłużej niż 3 lata od daty podpisania niniejszej umowy.
Powinno być:
1) Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia w następujący sposób:
a) Etap I –opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku do uzyskania przez
Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowy lub/i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub/i
przyjęcia zgłoszenia robót bez uwag:
— Zadanie 1 – 6 miesięcy od podpisania umowy;
— Zadanie 2:
* etap 2 ( 5,700 km) – 6 miesięcy od podpisania umowy;
* etap 1 (4,950 km) i etap 3 ( 4,891 km) – od daty podpisania umowy do 31.12.2017 r.
b) Etap II – do dnia zawarcia umowy z Wykonawcą/cami robót budowlanych realizowanych w oparciu o
dokumentację projektową objętą przedmiotem zamówienia, w okresie nie dłużej niż 3 lata od daty podpisania
niniejszej umowy.
2). Szczegółowy zakres prac do wykonania został określony w SIWZ.
Numer sekcji: II.2.13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.
Powinno być:
Projekt będzie realizowany w ramach RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego, poddziałanie 6.2.3 Efektywne
wykorzystanie zasobów.
Numer sekcji: III.1.3
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
2) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Dysponowania odpowiednim potencjałem techn. oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, wykazując się osobami (kadrą), które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego
zamówienia (wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami), tj.:
a) Projektant branży drogowej – (minimum 1 osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać:
— doświadczenie zawodowe po uzyskaniu wymaganych uprawnień, tj: opracowała dwa projekty budowlane
obejmujące budowę lub przebudowę lub rozbudowę drogi rowerowej, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszorowerowego o długości powyżej 2,0 km każdy, na stanowisku Projektanta drogowego lub Sprawdzającego
dokumentacji branży drogowej.
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń.
b) Projektant branży sanitarnej (minimum 1 osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń.
c) Projektant branży elektrycznej (minimum 1 osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać uprawn. budowl. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Powinno być:
2) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Dysponowania odpowiednim potencjałem techn. oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, wykazując się osobami (kadrą), które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego
zamówienia (wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami), tj.:
a) Projektant branży drogowej – (minimum 1 osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać:
— doświadczenie zawodowe po uzyskaniu wymaganych uprawnień, tj: opracowała dwa projekty budowlane
obejmujące budowę lub przebudowę lub rozbudowę ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego/drogi/ulicy
o długości powyżej 2,0 km każdy, na stanowisku Projektanta drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji
branży drogowej.
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń.
b) Projektant branży sanitarnej (minimum 1 osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń.
c) Projektant branży elektrycznej (minimum 1 osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać uprawn. budowl. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Zamiast:
b) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) odpis z właściwego rejestru lub z EiIoDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy – w przypadku, jeżeli
Wykonawca nie poda w Jednolitym Dokumencie, adresu internetowego wydającego dokument urzędu lub
organu oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji;
Powinno być:
b) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy – w przypadku, jeżeli
Wykonawca nie poda w Jednolitym Dokumencie, adresu internetowego wydającego dokument urzędu lub
organu oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji;
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/07/2017
Czas lokalny: 11:00.
Powinno być:
Data: 07/07/2017
Czas lokalny: 11:00.
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/07/2017
Czas lokalny: 11:15.
Powinno być:
Data: 07.07.2017
Czas lokalny: 11:15.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
1. W celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. „doświadczenie zawodowe kadry”, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć „Informacja o doświadczeniu Projektanta branży drogowej” , której wzór stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ.
2. W związku ze zmianą w Sekcja III.1.3) ogłoszenia doświadczenia zawodowego Projektanta branży drogowej,
Zamawiający zmienił w SIWZ – w Rozdziale XVI Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert – wymagania dotyczące „doświadczenia zawodowego kadry”.

09/06/2017
S109
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/4

