
Usługi - 170108-2018

19/04/2018 S76 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona  

I. II. VI. VII.

Polska-Warszawa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej Polska-Warszawa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej Polska-Warszawa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej Polska-Warszawa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej 

i wodneji wodneji wodneji wodnej

2018/S 076-1701082018/S 076-1701082018/S 076-1701082018/S 076-170108

SprostowanieSprostowanieSprostowanieSprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjiOgłoszenie zmian lub dodatkowych informacjiOgłoszenie zmian lub dodatkowych informacjiOgłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

UsługiUsługiUsługiUsługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 2018/S 2018/S 2018/S 052052052052----115484115484115484115484))))

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiającySekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiającySekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiającySekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresy

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

5270206346

ul. Mazowiecka 14

Warszawa

00-048

Polska

Osoba do kontaktów: Anna Goebel

Tel.: +48 222449000

E-mail: przetargi@mzdw.pl

Faks: +48 222449013

Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:Adresy internetowe:Adresy internetowe:Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzdw.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy dr. woj. tzw. 

„Paszkowianki" od dr. woj. nr 719 do węzła autostradowego A2.

Numer referencyjny: 072/18

II.1.2) Główny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPV

71322000

II.1.3) Rodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej 

dokumentacji formalno-prawnej umożliwiającej zrealizowanie inwestycji 

polegającej na budowie drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki" na 

odcinku od skrzyżowania z drogą woj. nr 719 do autostrady A2 z 

włączeniem do węzła autostradowego „Pruszków" oraz włączeniem do 

drogi woj. nr 720 w m. Brwinów.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: ZmianySekcja VII: ZmianySekcja VII: ZmianySekcja VII: Zmiany

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/04/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszeniaNumer pierwotnego ogłoszeniaNumer pierwotnego ogłoszeniaNumer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 052-115484

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania Informacje do zmiany lub dodania Informacje do zmiany lub dodania Informacje do zmiany lub dodania 

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuTekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuTekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuTekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.9)

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Obiektywne kryteria 

wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Zamiast: 

Wykonawca, który wykaże wykonanie 2 usług polegających na opracowaniu 

dokumentacji projektowej (tj. rozpoczęciu i zakończeniu) i uzyskaniu 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi min. klasy G w nowym 

przebiegu i długości min. 8 km otrzyma 0 pkt.

Wykonawca, który wykaże wykonanie 3 usług polegających na opracowaniu 

dokumentacji projektowej (tj. rozpoczęciu i zakończeniu) i uzyskaniu 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi min. klasy G w nowym 

przebiegu i długości min. 8 km otrzyma 5 pkt.

Wykonawca, który wykaże wykonanie 4 usług polegających na opracowaniu 

dokumentacji projektowej (tj. rozpoczęciu i zakończeniu) i uzyskaniu 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi min. klasy G w nowym 

przebiegu i długości min. 8 km otrzyma 10 pkt.

Za wykazanie wykonania każdego kolejnego opracowania dokumentacji 

projektowej o powyższych parametrach Wykonawca otrzyma 5 pkt.

Powinno być: 

Wykonawca, który wykaże wykonanie w ciągu ostatnich sześciu lat przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie, 2 usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej 

(tj. rozpoczęciu i zakończeniu) i uzyskaniu decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej dla budowy drogi min. klasy G w nowym przebiegu i długości 

min. 8 km otrzyma 0 pkt.

Wykonawca, który wykaże wykonanie w ciągu ostatnich sześciu lat przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie, 3 usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej 

(tj. rozpoczęciu i zakończeniu) i uzyskaniu decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej dla budowy drogi min. klasy G w nowym przebiegu i długości 

min. 8 km otrzyma 5 pkt.

Wykonawca, który wykaże wykonanie w ciągu ostatnich sześciu lat przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie, 4 usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej 
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(tj. rozpoczęciu i zakończeniu) i uzyskaniu decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej dla budowy drogi min. klasy G w nowym przebiegu i długości 

min. 8 km otrzyma 10 pkt.

Za wykazanie wykonania każdego kolejnego opracowania dokumentacji 

projektowej o powyższych parametrach Wykonawca otrzyma 5 pkt.

Numer sekcji: IV.2.2)

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data składania ofert 

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Zamiast: 

Data: 17/05/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być: 

Data: 21/05/2018

Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:Inne dodatkowe informacje:Inne dodatkowe informacje:Inne dodatkowe informacje:
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Usługi - 170108-2018

19/04/2018 S76 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona  

I. II. VI. VII.

Polska-Warszawa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej Polska-Warszawa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej Polska-Warszawa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej Polska-Warszawa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej 

i wodneji wodneji wodneji wodnej

2018/S 076-1701082018/S 076-1701082018/S 076-1701082018/S 076-170108

SprostowanieSprostowanieSprostowanieSprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjiOgłoszenie zmian lub dodatkowych informacjiOgłoszenie zmian lub dodatkowych informacjiOgłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

UsługiUsługiUsługiUsługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 2018/S 2018/S 2018/S 052052052052----115484115484115484115484))))

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiającySekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiającySekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiającySekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresy

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

5270206346

ul. Mazowiecka 14

Warszawa

00-048

Polska

Osoba do kontaktów: Anna Goebel

Tel.: +48 222449000

E-mail: przetargi@mzdw.pl

Faks: +48 222449013

Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:Adresy internetowe:Adresy internetowe:Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzdw.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy dr. woj. tzw. 

„Paszkowianki" od dr. woj. nr 719 do węzła autostradowego A2.

Numer referencyjny: 072/18

II.1.2) Główny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPV

71322000

II.1.3) Rodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej 

dokumentacji formalno-prawnej umożliwiającej zrealizowanie inwestycji 

polegającej na budowie drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki" na 

odcinku od skrzyżowania z drogą woj. nr 719 do autostrady A2 z 

włączeniem do węzła autostradowego „Pruszków" oraz włączeniem do 

drogi woj. nr 720 w m. Brwinów.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: ZmianySekcja VII: ZmianySekcja VII: ZmianySekcja VII: Zmiany

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/04/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszeniaNumer pierwotnego ogłoszeniaNumer pierwotnego ogłoszeniaNumer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 052-115484

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania Informacje do zmiany lub dodania Informacje do zmiany lub dodania Informacje do zmiany lub dodania 

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuTekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuTekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuTekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.9)

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Obiektywne kryteria 

wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Zamiast: 

Wykonawca, który wykaże wykonanie 2 usług polegających na opracowaniu 

dokumentacji projektowej (tj. rozpoczęciu i zakończeniu) i uzyskaniu 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi min. klasy G w nowym 

przebiegu i długości min. 8 km otrzyma 0 pkt.

Wykonawca, który wykaże wykonanie 3 usług polegających na opracowaniu 

dokumentacji projektowej (tj. rozpoczęciu i zakończeniu) i uzyskaniu 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi min. klasy G w nowym 

przebiegu i długości min. 8 km otrzyma 5 pkt.

Wykonawca, który wykaże wykonanie 4 usług polegających na opracowaniu 

dokumentacji projektowej (tj. rozpoczęciu i zakończeniu) i uzyskaniu 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi min. klasy G w nowym 

przebiegu i długości min. 8 km otrzyma 10 pkt.

Za wykazanie wykonania każdego kolejnego opracowania dokumentacji 

projektowej o powyższych parametrach Wykonawca otrzyma 5 pkt.

Powinno być: 

Wykonawca, który wykaże wykonanie w ciągu ostatnich sześciu lat przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie, 2 usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej 

(tj. rozpoczęciu i zakończeniu) i uzyskaniu decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej dla budowy drogi min. klasy G w nowym przebiegu i długości 

min. 8 km otrzyma 0 pkt.

Wykonawca, który wykaże wykonanie w ciągu ostatnich sześciu lat przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie, 3 usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej 

(tj. rozpoczęciu i zakończeniu) i uzyskaniu decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej dla budowy drogi min. klasy G w nowym przebiegu i długości 

min. 8 km otrzyma 5 pkt.

Wykonawca, który wykaże wykonanie w ciągu ostatnich sześciu lat przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie, 4 usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej 
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(tj. rozpoczęciu i zakończeniu) i uzyskaniu decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej dla budowy drogi min. klasy G w nowym przebiegu i długości 

min. 8 km otrzyma 10 pkt.

Za wykazanie wykonania każdego kolejnego opracowania dokumentacji 

projektowej o powyższych parametrach Wykonawca otrzyma 5 pkt.

Numer sekcji: IV.2.2)

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data składania ofert 

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Zamiast: 

Data: 17/05/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być: 

Data: 21/05/2018

Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:Inne dodatkowe informacje:Inne dodatkowe informacje:Inne dodatkowe informacje:
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