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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317380-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2020/S 129-317380

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 109-264696)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Mostowa 11 A
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-778
Państwo: Polska
E-mail: agaicki@zdwgdansk.pl 
Tel.:  +48 583264960
Faks:  +48 583264999
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw-gdansk.pl
Adres profilu nabywcy: http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa obwodnicy Kartuz – etap II”
Numer referencyjny: 34/DZS/2020/PN/WPI

II.1.2) Główny kod CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa obwodnicy Kartuz – etap 
II”, opracowanie wniosków wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID, na 
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych Dz.U.2018.1474 t.j. Dokumentacja projektowa będzie dofinansowana z programu 
pomoc techniczna, natomiast realizacja robót budowlanych będzie dofinansowana ze środków regionalnego 
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programu operacyjnego na lata 2021–2027, dlatego powinna wypełniać wymagania programu, w tym zawierać 
logotypy programu. Przedmiot zamówienia należy podzielić na dwie autonomiczne części umożliwiające 
uzyskanie odrębnych decyzji realizacyjnych oraz budowę drogi w dwóch odrębnych etapach. Patrz pkt 4.1 IDW 
– rozdział I SIWZ.

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

03/07/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 109-264696

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

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: Wykaz i 
krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
1. Zdolność zawodowa Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem 
usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.:
Wykonał co najmniej 2 dokumentacje projektowe w procedurze uzyskania decyzji ZRID, składające się z 
projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy/rozbudowy drogi klasy G* lub wyższej o długości 
odcinka drogi min. 2 km każda. Jako termin wykonania przyjmuje się datę protokołu odbioru dokumentacji.
2. Zdolność zawodowa personelu Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, 
legitymującymi się uprawnieniami, doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:
1. Projektant branży drogowej – który zobowiązany będzie do pełnienia również funkcji Koordynatora prac 
projektowych:
— wymagane doświadczenie zawodowe: opracował jako projektant branży drogowej, co najmniej dwie 
dokumentacje projektowe w procedurze uzyskania decyzji ZRID, składające się z projektu budowlanego i 
projektu wykonawczego dla budowy / rozbudowy drogi klasy G* lub wyższej o długości odcinka drogi min. 2 km 
każda,
— posiadający Uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub 
równoważne.
2. Sprawdzający branży drogowej:
— wymagane doświadczenie zawodowe: opracował jako projektant branży drogowej, co najmniej dwie 
dokumentacje projektowe w procedurze uzyskania decyzji ZRID, składające się z projektu budowlanego i 
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projektu wykonawczego dla budowy / rozbudowy drogi klasy G* lub wyższej o długości odcinka drogi min. 2 km 
każda,
— posiadający Uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub 
równoważne.
3. Projektant branży elektrycznej (elektroenergetycznej):
— wymagane doświadczenie zawodowe: opracował jako projektant branży elektrycznej, co najmniej: dwie 
dokumentacje projektowe składające się z projektu budowlanego i projektu wykonawczego oświetlenia 
drogowego o długości odcinka oświetlenia min. 1 km każda,
— posiadający Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne.
4. Projektant branży sanitarnej:
— wymagane doświadczenie zawodowe: opracował jako projektant branży sanitarnej, co najmniej dwie 
dokumentacje projektowe składające się z projektu budowlanego i projektu wykonawczego odcinka kanalizacji 
deszczowej min. 1 km każda wykonanej dla odwodnienia drogi,
— posiadający Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne.
5. Specjalista problematyki ochrony środowiska:
— wymagane doświadczenie zawodowe: opracował co najmniej dwa Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, na podstawie których uzyskano „decyzję środowiskową” dla przebudowy, budowy lub rozbudowy 
drogi publicznej,
— posiadający wykształcenie w zakresie nauk przyrodniczych.
* lub odpowiadających parametrom technicznym tej klasie drogi (droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych – tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 2068 z późn. zm.; klasa drogi zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 
124) – w przypadku doświadczenia nabytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie dopuszcza się przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych 
powyżej.
Patrz pkt 7.5.2 IDW – rozdział I SIWZ.
Powinno być:
1. Zdolność zawodowa Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem 
usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.:
— wykonał co najmniej 2 dokumentacje projektowe w procedurze uzyskania decyzji ZRID, składające się z 
projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy/rozbudowy drogi klasy G* lub wyższej o długości 
odcinka drogi min. 2 km każda. Jako termin wykonania przyjmuje się datę protokołu odbioru dokumentacji.
2. Zdolność zawodowa personelu Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, 
legitymującymi się uprawnieniami, doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:
1. Projektant branży drogowej – który zobowiązany będzie do pełnienia również funkcji Koordynatora prac 
projektowych:
— wymagane doświadczenie zawodowe: opracował jako projektant branży drogowej, co najmniej dwie 
dokumentacje projektowe w procedurze uzyskania decyzji ZRID, składające się z projektu budowlanego i 
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projektu wykonawczego dla budowy/rozbudowy drogi klasy G* lub wyższej o długości odcinka drogi min. 2 km 
każda,
— posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub 
równoważne.
2. Sprawdzający branży drogowej:
— wymagane doświadczenie zawodowe: opracował jako projektant branży drogowej, co najmniej dwie 
dokumentacje projektowe w procedurze uzyskania decyzji ZRID, składające się z projektu budowlanego i 
projektu wykonawczego dla budowy/rozbudowy drogi klasy G* lub wyższej o długości odcinka drogi min. 2 km 
każda,
— posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub 
równoważne.
3. Projektant branży elektrycznej (elektroenergetycznej):
— wymagane doświadczenie zawodowe: opracował jako projektant branży elektrycznej, co najmniej: dwie 
dokumentacje projektowe składające się z projektu budowlanego i projektu wykonawczego oświetlenia 
drogowego o długości odcinka oświetlenia min. 1 km każda,
— posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne.
4. Projektant branży sanitarnej:
— wymagane doświadczenie zawodowe: opracował jako projektant branży sanitarnej, co najmniej dwie 
dokumentacje projektowe składające się z projektu budowlanego i projektu wykonawczego odcinka kanalizacji 
deszczowej min. 1 km każda wykonanej dla odwodnienia drogi,
— posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne.
5. Specjalista problematyki ochrony środowiska:
— wymagane doświadczenie zawodowe: opracował co najmniej dwa raporty oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, na podstawie których uzyskano „decyzję środowiskową” dla przebudowy, budowy lub rozbudowy 
drogi publicznej,
— wykształcenie w zakresie nauk przyrodniczych dotyczących kierunków: ochrony środowiska, ochrony 
przyrody. Wykształcenie z zakresu nauk technicznych jak Inżynieria środowiska będzie traktowane jako 
niespełniające warunku postępowania.
* lub odpowiadających parametrom technicznym tej klasie drogi (droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych – t.j. Dz.U. 2018, poz. 2068 z późn. zm.; klasa drogi zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – t.j. Dz.U. 2016, poz. 124) – w przypadku 
doświadczenia nabytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie dopuszcza się przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych 
powyżej. Patrz pkt 7.5.2 IDW – rozdział I SIWZ.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe: Minimalny 
poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
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dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy (zgodny z treścią załącznika nr 3 do rozdziału II SIWZ);
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami (zgodny z treścią załącznika nr 4 do rozdziału II SIWZ).
Powinno być:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy (zgodny z treścią załącznika nr 3 do rozdziału II SIWZ);
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami (zgodny z treścią załącznika nr 4 do rozdziału II SIWZ).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/09/2020
Powinno być:
Data: 18/09/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 11:05
Powinno być:
Data: 21/07/2020
Czas lokalny: 11:05

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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