Dz.U./S S246
21/12/2018
565899-2018-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

1/6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565899-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Nadzór nad robotami budowlanymi
2018/S 246-565899
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 199-451375)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Niedziałkowskiego 6
Opole
45-085
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kupiec
Tel.: +48 774545505
E-mail: przetargi_opole@gddkia.gov.pl
Faks: +48 774544468
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i
budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”
Numer referencyjny: O.Op.D-3.2410.3.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
71247000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie
Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2018

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 199-451375
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 22
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 18
Cena - Waga: 60,00
Powinno być:
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 28
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 12
Cena - Waga: 60,00
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawcy:
Wykonanie usług polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacją co najmniej:
1) 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP
dwujezdniowych o wartości robót co najmniej 200 000 000 PLN netto,
2) 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i długości całkowitej obiektu co najmniej 50 m mierzonej
pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu,
3) 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m.
b) osób:
1) Inżynier Kontraktu – 1 os.
A)
1. Min. 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę, przebudowę lub remont
lub nadzór nad budową, przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z poniższą definicją) o
wartości robót co najmniej 200 000 000 PLN netto każde na stanowiskach określonych w SIWZ.
2. Min. 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach określonych w SIWZ.
Albo
B)
Min. 60 miesięcy doświadczenia określonego w SIWZ przy pełnieniu określonych w SIWZ funkcji z ramienia
Inwestora.
2) Gł. Inspektor Nadzoru specjalności inż. drogowej – 1 os.
Min. 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór
nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowych o wartości robót co najmniej 200 000
000 PLN netto każde na stanowiskach określonych w SIWZ.
3) Gł. Inspektor Nadzoru specjalności inż. mostowej – 1 os.
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Min. 24 miesiące doświadczenia przy realizacji co najmniej 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A oraz
rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m na stanowiskach określonych w SIWZ.
4) Specjalista ds. rozliczeń – 1 os.
A)
Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
ofert lub 10 lat przed upływem terminu złożenia wniosku o zaakceptowanie proponowanej osoby do pełnienia
funkcji Specjalisty ds. rozliczeń na stanowisku/stanowiskach ds. rozliczeń przy rozliczaniu 1 lub 2 zadań
obejmujących budowę, przebudowę lub remont Obiektu Budowlanego (zgodnie z poniższą definicją) o wartości
robót co najmniej 200 000 000 PLN netto każde.
Albo
B)
Min. 60 miesięcy doświadczenia określonego w SIWZ przy pełnieniu określonych w SIWZ funkcji z ramienia
Inwestora.
5) Specjalista ds. roszczeń – 1 os.
A)
Min. 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert
lub 10 lat przed upływem terminu złożenia wniosku o zaakceptowanie proponowanej osoby do pełnienia funkcji
Specjalisty ds. roszczeń przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont lub
nadzór nad budową lub przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z poniższą definicją) o
wartości robót co najmniej 200 000 000 PLN netto każde, na stanowiskach wymienionych w SIWZ.
Albo
B)
Min. 60 miesięcy doświadczenia określonego w SIWZ przy pełnieniu określonych w SIWZ funkcji z ramienia
Inwestora.
6) Gł. Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności inż. Drogowej – 1 os.
Określone w SIWZ doświadczenie przy realizacji zadań obejmujących opracowanie dokumentacji projektowe
lub określone w SIWZ doświadczenie przy realizacji zadań obejmujących sprawdzenie dokumentacji
projektowej.
7) Gł. Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności inż. Mostowej – 1 os.
Określone w SIWZ doświadczenie przy realizacji zadań obejmujących opracowanie dokumentacji projektowe
lub określone w SIWZ doświadczenie przy realizacji zadań obejmujących sprawdzenie dokumentacji
projektowej.
8) Technolog – 1 os.
Min. 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub
przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowych o wartości robót co najmniej 200 000 000 PLN netto
każde, które dotyczyły budowy lub przebudowy dróg lub ulic z nawierzchnią bitumiczną, na stanowiskach
określonych w SIWZ.
Ze względu na ograniczona liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje
zawarto w SIWZ.
Powinno być:
1. Wykonawcy:
Wykonanie usług polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacją co najmniej:
1) 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP
dwujezdniowych o wartości robót co najmniej 200 000 000,00 PLN netto,
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2) 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i długości całkowitej obiektu co najmniej 50 m mierzonej
pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu,
3) 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m.
b) osób:
1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Inżynier Kontraktu:
Wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
A)
1. Minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę, przebudowę
lub remont lub nadzór nad budową, przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z poniższą
definicją) o wartości robót co najmniej 200 000 000,00 PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach:
Inżyniera Kontraktu
lub
Dyrektora Kontraktu
lub
Inżyniera Rezydenta
2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych
przy realizacji zadań obejmujących roboty budowlane w ramach inwestycji polegających na budowie,
przebudowie lub remoncie Obiektu Budowlanego (zgodnie z poniższą definicją).
albo
B)
1. Minimum 60 miesięcy doświadczenia przy zarządzaniu, z ramienia Inwestora, realizacją 1 lub 2 lub 3 zadań
obejmujących budowę lub przebudowę lub remont dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowych o wartości robót
co najmniej 200 000 000,00 PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach:
Dyrektora jednostki organizacyjnej Inwestora
lub
Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora pionu do spraw realizacji inwestycji,
lub
Naczelnika lub osoby kierującej Wydziałem/Zespołem do spraw realizacji inwestycji,
lub
Kierownika Projektu
2) osoba proponowana do pełnienia funkcji Specjalista ds. roszczeń:
Wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
A)
Minimum 12 miesięcy doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
ofert lub 10 lat przed upływem terminu złożenia wniosku o zaakceptowanie proponowanej osoby do pełnienia
funkcji Specjalisty ds. roszczeń przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont
lub nadzór nad budową lub przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z poniższą definicją) o
wartości robót co najmniej 200 000 000,00 PLN netto każde, na stanowisku/stanowiskach:
Stanowisku ds. roszczeń
lub
Inżyniera Kontraktu
lub
Inżyniera Rezydenta
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albo
B)
1. Minimum 60 miesięcy doświadczenia, zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
ofert lub 10 lat przed upływem terminu złożenia wniosku o zaakceptowanie proponowanej osoby do pełnienia
funkcji Specjalisty ds. roszczeń przy zarządzaniu, z ramienia Inwestora, realizacją 1 lub 2 lub 3 zadań
obejmujących budowę lub przebudowę lub remont dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowych o wartości robót
co najmniej 200 000 000,00 PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach:
Dyrektora jednostki organizacyjnej Inwestora
lub
Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora pionu do spraw realizacji inwestycji,
lub
Naczelnika lub osoby kierującej Wydziałem/Zespołem do spraw realizacji inwestycji,
lub
Kierownika Projektu
lub
Specjalisty do spraw analizy roszczeń
3) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Technolog:
Wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 12 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub
przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowych o wartości robót co najmniej 200 000 000,00 PLN
netto każde, które dotyczyły budowy lub przebudowy dróg lub ulic z nawierzchnią bitumiczną, na stanowisku/
stanowiskach:
Główny Technolog
lub
Technolog
lub
Inspektor Nadzoru ds. materiałowych
lub
Główny Specjalista ds. technologii i materiałów
lub
Kierownik Laboratorium
lub
Naczelnik Wydziału Technologii.
Ze względu na ograniczona liczbę znaków, pozostałe informacje zawarto w SIWZ.
Numer sekcji: III.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za
wykonanie zamówienia
Zamiast:
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia
Powinno być:
Zamawiający usuwa zapis w pkt. III.2.3 pierwotnego ogłoszenia.
Numer sekcji: IV.2.2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 11/01/2019
Czas lokalny: 10:50
Powinno być:
Data: 04/02/2019
Czas lokalny: 10:50
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/01/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/02/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

21/12/2018
S246
https://ted.europa.eu/
TED

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

6/6

