
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „05800 budowa trasy rowerowej łączącej 

Gminę Kąty Wrocławskie z istniejącą infrastrukturą rowerową na ul. Mokronoskiej we
Wrocławiu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie
Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie
pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020568529

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ofiar Oświęcimskich 36

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 50-059

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wi.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wi.wroc.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00051540/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-09 11:36

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00036027/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą: 

1.1. posiadać niezbędną wiedze i doświadczenie. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli:

1.1.1. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dokumentację
projektową (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy lub remontu chodnika,
ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, drogi dla rowerów, ulicy lub drogi każda o długości
co najmniej 300 m w terenie miejskim
UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy. W myśl
postanowieniom art. 117 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach poszczególnych członków konsorcjum, którzy
wykonają usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 117 ust. 4
ustawy Pzp. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni członkowie konsorcjum –
wzór w Załączniku 5. Oświadczenie dotyczące zakresu deklarowanych prac jakie będą
wykonywać poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winno
być zgodne z warunkiem udziału w postępowaniu jakim wykazywał się dany członek
konsorcjum. 

oraz
1.2. wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby
odpowiedzialne za świadczenie usług i robót budowlanych wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami:

1.2.1. Projektant w specjalności drogowej (1 osoba) - posiadający doświadczenie polegające na
opracowaniu jako projektant co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projektu
budowlanego i projektu wykonawczego budowy lub przebudowy lub remontu chodnika, ścieżki
rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, drogi dla rowerów, ulicy lub drogi każda o długości co
najmniej 300 m w terenie miejskim oraz posiadający uprawnienia budowlanie do projektowania
bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ,
zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi
przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji.

9.2. Zamawiający wyjaśnia, że:
a) osoby posiadające uprawnienia budowlane wydane na terenie UE mogą uzyskać decyzję w
sprawie uznania kwalifikacji zawodowych oraz wpis do stosownej izby na zasadach określonych
w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Regulaminie postępowania w sprawie
uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, kwalifikacje
odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce. (uchwalony mocą uchwały Krajowej Rady
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Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwała nr 7/R/16 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 18 maja 2016 r.) W razie uzyskania uznania kwalifikacji w
zakresie wymaganym zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu oraz wpisu do Izby
Inżynierów Budownictwa uznaje się, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków określonych
w tym zakresie, 
b) pojęcia: „budowa”, „przebudowa”, „remont”, o których mowa w powyżej jest rozumiane
zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 6, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane;
c) teren miejski - teren położony w granicach administracyjnych miasta
d) pojęcie ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego/drogi dla rowerów o których mowa
powyżej są rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 11a) ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r.;
e) pojęcie ulicy o którym mowa powyżej są rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 3)
ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.;
f) pojęcie drogi o którym mowa powyżej są rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 2)
ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.;

Po zmianie: 
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą: 

1.1. posiadać niezbędną wiedze i doświadczenie. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli:

1.1.1. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dokumentację
projektową (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy lub remontu chodnika,
ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, drogi dla rowerów, ulicy lub drogi każda o długości
co najmniej 300 m w terenie miejskim
UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy. W myśl
postanowieniom art. 117 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach poszczególnych członków konsorcjum, którzy
wykonają usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 117 ust. 4
ustawy Pzp. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni członkowie konsorcjum –
wzór w Załączniku 5. Oświadczenie dotyczące zakresu deklarowanych prac jakie będą
wykonywać poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winno
być zgodne z warunkiem udziału w postępowaniu jakim wykazywał się dany członek
konsorcjum. 

oraz
1.2. wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby
odpowiedzialne za świadczenie usług i robót budowlanych wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami:

1.2.1. Projektant w specjalności drogowej (1 osoba) - posiadający doświadczenie polegające na
opracowaniu jako projektant co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projektu
budowlanego i projektu wykonawczego budowy lub przebudowy lub remontu chodnika, ścieżki
rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, drogi dla rowerów, ulicy lub drogi każda o długości co
najmniej 300 m w terenie miejskim oraz posiadający uprawnienia budowlanie do projektowania
bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca
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1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ,
zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi
przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji.

9.2. Zamawiający wyjaśnia, że:
a) osoby posiadające uprawnienia budowlane wydane na terenie UE mogą uzyskać decyzję w
sprawie uznania kwalifikacji zawodowych oraz wpis do stosownej izby na zasadach określonych
w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Regulaminie postępowania w sprawie
uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, kwalifikacje
odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce. (uchwalony mocą uchwały Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwała nr 7/R/16 Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa z dnia 18 maja 2016 r.) W razie uzyskania uznania kwalifikacji w
zakresie wymaganym zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu oraz wpisu do Izby
Inżynierów Budownictwa uznaje się, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków określonych
w tym zakresie, 
b) pojęcia: „budowa”, „przebudowa”, „remont”, o których mowa w powyżej jest rozumiane
zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 6, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane;
c) teren miejski - teren położony w granicach administracyjnych miasta
d) pojęcie ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego/drogi dla rowerów o których mowa
powyżej są rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 11a) ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r.;
e) pojęcie ulicy o którym mowa powyżej są rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 3)
ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.;
f) pojęcie drogi o którym mowa powyżej są rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 2)
ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.;

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia wzywa
Wykonawcę lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, których oferta
została najwyżej oceniona do złożenia (także dla podmiotów udostępniających Wykonawcy
zasoby) w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych aktualnych na dzień złożenia potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 niniejszej IDW tj:
1. Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
1.1. Wykazu usług wykonanych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 9.1.1.1. IDW
sporządzony wg załącznika nr 4 do IDW, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat liczonych
wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
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dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych w
ramach konsorcjum, wykaz usług, dotyczy usług w których wykonaniu wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył;
1.2. Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego,
sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do IDW.

Po zmianie: 
Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia wzywa
Wykonawcę lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, których oferta
została najwyżej oceniona do złożenia (także dla podmiotów udostępniających Wykonawcy
zasoby) w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych aktualnych na dzień złożenia potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 niniejszej IDW tj:
1. Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
1.1. Wykazu usług wykonanych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 9.1.1.1. IDW
sporządzony wg załącznika nr 4 do IDW, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat liczonych
wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych w
ramach konsorcjum, wykaz usług, dotyczy usług w których wykonaniu wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył;
1.2. Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego,
sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do IDW.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-02-16 09:00

Po zmianie: 
2022-02-18 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-02-16 12:00

Po zmianie: 
2022-02-18 12:00
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-03-17

Po zmianie: 
2022-03-19

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00051540/01 z dnia 2022-02-09

2022-02-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „05800 budowa trasy rowerowej łączącej  Gminę Kąty Wrocławskie z istniejącą infrastrukturą rowerową na ul. Mokronoskiej we Wrocławiu”.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020568529
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: Ofiar Oświęcimskich 36
	1.4.2.) Miejscowość: Wrocław
	1.4.3.) Kod pocztowy: 50-059
	1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wi.wroc.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wi.wroc.pl
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00051540/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-09 11:36

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00036027/02
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



