
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 041-102690)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z
o.o. 
Adres pocztowy: ul. Ofiar Oświęcimskich 36 
Miejscowość: Wrocław 
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław 
Kod pocztowy: 50-059 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jurkiewicz 
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Tel.: +48 717710900 
Faks: +48 717710904 
Adresy internetowe:  
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl 
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
Adres pocztowy: ul. Na Grobli 19 
Miejscowość: Wrocław 
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław 
Kod pocztowy: 50-421 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jurkiewicz 
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Tel.: +48 717710900 
Faks: +48 717710904 
Adresy internetowe:  
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl 
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://ted.europa.eu/TED/misc/news.do
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102690-2021:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@wi.wroc.pl?subject=TED
http://www.wi.wroc.pl/
http://www.wi.wroc.pl/
mailto:przetargi@wi.wroc.pl?subject=TED
http://www.wi.wroc.pl/
http://www.wi.wroc.pl/


Sekcja II: Przedmiot

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

„03940 – Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy tramwajowo-
autobusowej na osiedle Swojczyce we Wrocławiu”.
Numer referencyjny: ZP/4/PN/2021

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 wykonanie dokumentacji projektowej budowy
wydzielonej trasy tramwajowej, z dopuszczeniem ruchu autobusów, na osiedle
Swojczyce (od pętli Sępolno do nowoprojektowanej pętli Swojczyce) w ciągu drogi
wojewódzkiej 455, wraz z przebudową tej drogi na odcinku o długości ok. 2,1 km, z
budową wydzielonych dróg rowerowych, dróg pieszych oraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną i przystankową, a także przebudową istniejącej pętli
Sępolno oraz budową nowoprojektowanej pętli Swojczyce wraz parkingiem P&R, w
powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym na początku i końcu
projektowanego zakresu (dowiązanie do stanu istniejącego) oraz w powiazaniu z
nowymi Mostami Chrobrego, realizowanymi odrębną umową w trybie „zaprojektuj i
wybuduj”. Ponadto, z uwagi na zamknięcie wlotu na skrzyżowaniu ul. Swojczyckiej z
Monopolową/Marco Polo, konieczna jest budowa łącznika pomiędzy ul. Marco Polo a
Swojczycką w przedłużeniu ul. Mydlanej.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 041-102690

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:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu tj. muszą dysponować:
1. zdolnością techniczną i zawodową; aby Zamawiający uznał Wykonawcę za
spełniającego warunek dysponowania zdolnością techniczną i zawodową, Wykonawca
musi spełniać następujące warunki - w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich
łączny potencjał techniczny i zawodowy, w takim przypadku Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór w Załączniku 4).
Warunek ten uważa się za spełniony jeśli:
1.1.Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji
projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy torowiska
tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 200 m toru podwójnego lub
400 m toru pojedynczego wraz z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym
samym odcinku;

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102690-2021:TEXT:PL:HTML


1.2. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji
projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy lub remontu
co najmniej jednej ulicy w terenie miejskim o długości co najmniej 500 m;
1.3. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji
projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy sieci
wodociągowej o średnicy co najmniej dn 225 mm wraz z przyłączami na odcinku o
długości co najmniej 1 000 m w terenie miejskim;
2. Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia
następujące osoby odpowiedzialne za świadczenie usług, kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami:
2.1. projektant w specjalności torowej (1 osoba) posiadający doświadczenie
polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej jednej dokumentacji
projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy lub przebudowy
torowiska tramwajowego o długości co najmniej 200 m toru podwójnego lub 400 m
toru pojedynczego wraz z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym
odcinku oraz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej drogowej lub kolejowej,
2.1. projektant w specjalności torowej (1 osoba) posiadający doświadczenie
polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej jednej dokumentacji
projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy lub przebudowy
torowiska tramwajowego o długości co najmniej 200 m toru podwójnego lub 400 m
toru pojedynczego wraz z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym
odcinku oraz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej drogowej lub kolejowej,
Powinno być:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu tj. muszą dysponować:
1. zdolnością techniczną i zawodową; aby Zamawiający uznał Wykonawcę za
spełniającego warunek dysponowania zdolnością techniczną i zawodową, Wykonawca
musi spełniać następujące warunki – w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny
potencjał techniczny i zawodowy, w takim przypadku Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór w załączniku 4.
Warunek ten uważa się za spełniony jeśli:
1.1.Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji
projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy torowiska
tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 200 m toru podwójnego lub
400 m toru pojedynczego wraz z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym
samym odcinku;
1.2. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji
projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy lub remontu
co najmniej jednej ulicy w terenie miejskim o długości co najmniej 500 m;
1.3. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji



projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy sieci
wodociągowej o średnicy co najmniej dn 225 mm wraz z przyłączami na odcinku o
długości co najmniej 1 000 m w terenie miejskim;
2. Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia
następujące osoby odpowiedzialne za świadczenie usług, kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami:
2.1. Projektant w specjalności torowej (1 osoba) posiadający doświadczenie
polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej jednej dokumentacji
projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy lub przebudowy
torowiska tramwajowego o długości co najmniej 200 m toru podwójnego lub 400 m
toru pojedynczego wraz z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym
odcinku oraz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej drogowej lub kolejowej,
ze względu na ograniczenia liczby znaków dalsza część warunków udziału w
postępowaniu znajduję się w sekcji „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów” ogłoszenia o zamówieniu.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 7
Zamiast:
7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 pkt 1, 2, 6
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 30.12.2020 r. ws. podmiotowych środków
dowodowych jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2020). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), a także w
przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza
terytorium RP, zastosowanie mają zasady określone w §4 ww. rozporządzenia.
Powinno być:
7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 6
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. ws. podmiotowych
środków dowodowych jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2020). Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej (RP), a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma
miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady określone w § 4
ww. rozporządzenia.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/04/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/04/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym
oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 05/07/2021
Powinno być:
Data: 13/07/2021



Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/04/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/04/2021
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


