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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legał Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
1.1) Nazwa i adresy

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich 
Chmielna 120 
Warszawa 
00-801 
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Suchecka 
E-mail: zzp@zdm.waw.pl 
Faks: +48 228909211 
Kod NUTS: PL911 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdm.waw.pl

Sekcja II: Przedmiot
11.1) Wielkość lub zakres zamówienia

11.1.1) Nazwa:
Wykonanie i uzgodnienie projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu 
Numer referencyjny: DPZ/16/PN/14/19

11.1.2) Główny kod CPV 
71320000

11.1.3) Rodzaj zamówienia 
Usługi

11.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu i uzgodnieniu projektów stałej oraz czasowej 
organizacji ruchu 
Część 1:
Wykonanie i uzgodnienie projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu dla potrzeb Wydziału Organizacji 
Ruchu TOR.
Część 2:
Wykonanie i uzgodnienie projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu dla potrzeb Wydziału Zrównoważonej 
Mobilności TZM
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Rozdział V SIWZ) oraz 
Formularzu cenowym (Załącznik nr 6) - odpowiednio na daną część.
Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza równowartość kwoty 221 000 EURO.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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14/06/2019
VI. 6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES 
Logowanie jako klient TED eSender: dizp 
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-051763
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2019/S 072-170677 
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/04/2019

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.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
Zamiast:
1.0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonuje) co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu projektu organizacji ruchu na budowę lub 
przebudowę drogi co najmniej o kategorii powiatowej. Wartość każdego z tych dwóch zamówień nie może być 
mniejsza niż 10 000,00 zł brutto (każde).
UWAGA:
Warunek musi być spełniony niezależnie od ilości części na które będzie złożona oferta.
1.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, 
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności 
określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. 
zm.), zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) - 
Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania.
1. Projektant organizacji ruchu - 2 osoby - nie dotyczy - 5 lat- podstawa dysponowania.
2. Projektant sygnalizacji świetlnej - 1 osoba - nie dotyczy - 5 lat - podstawa dysponowania.
Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia 
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane 
na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z póź. zm.). 
Stanowiska określone powyżej mogą zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie 
z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).
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UWAGA:
Warunek musi być spełniony niezależnie od ilości części na które będzie złożona oferta.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają 
okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej tj.:
2.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3 lat prze upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie (patrz pkt 9.1.3. SIWZ).
2.2. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (patrz pkt 9.1.4.). 
Powinno być:
1.0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonuje) co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu projektu organizacji ruchu na budowę lub 
przebudowę drogi co najmniej o kategorii powiatowej. Wartość każdego z tych dwóch zamówień nie może być 
mniejsza niż 10 000,00 zł brutto (każde).
UWAGA:
Warunek musi być spełniony niezależnie od ilości części na które będzie złożona oferta.
1.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, 
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności 
określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. 
zm.), zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) - 
Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) - podstawa dysponowania.
1. Projektant organizacji ruchu - 2 osoby - nie dotyczy - 5 lat- podstawa dysponowania.
2. Projektant sygnalizacji świetlnej -1 osoba - nie dotyczy - 5 lat - podstawa dysponowania.
3. Projektant branży drogowej -1 osoba - 2 lata - 2 lata - podstawa dysponowania
Osoba wymieniona w pkt 3 powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia 
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane 
na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z póź. zm.). 
Stanowisko określone powyżej może zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie 
z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272). 
UWAGA:
Warunek musi być spełniony niezależnie od ilości części na które będzie złożona oferta.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają 
okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej tj.:
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2.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3 lat prze upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie (patrz pkt 9.1.3. SIWZ).
2.2. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (patrz pkt 9.1.4.). 
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert 
Zamiast:
Miejsce:
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, POLSKA, sala 402 
Informacja o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa - sesja otwarcia ofert jest jawna.
Powinno być:
Miejsce:
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, POLSKA, sala 311, III p.
Informacja o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa - sesja otwarcia ofert jest jawna.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 20/05/2019 
Czas lokalny: 10:00 
Powinno być:
Data: 01/07/2019 
Czas lokalny: 10:00 
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert 
Zamiast:
Data: 20/05/2019 
Czas lokalny: 11:00 
Powinno być:
Data: 01/07/2019
Czas lokalny: 11:00
Inne dodatkowe informacje:VII.2)


