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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113665-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Roboty budowlane
2022/S 045-113665

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 023-056371)

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

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa ul. Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta.
Numer referencyjny: ZP/6/PN/2022

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiot zamówienia pn. „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu 
przy ul. Reymonta” realizowany jest w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli (PIRO) i współfinansowany z 
programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Przedmiot zamówienia będzie obejmował, na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego projektu 
budowlanego wraz z uzgodnieniami, wykonanie projektów wykonawczych wraz ze specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, a następnie realizację inwestycji.

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

28/02/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 023-056371

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 pkt 1.2.
Zamiast:
1.2. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem 
była budowa lub przebudowa lub remont ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej Z o długości co
najmniej 500 m wraz z budową lub przebudową sieci w zakresie minimum 2 branże spośród następujących: 
sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, sieci gazowej, 
sieci elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnej (przy czym Wykonawca jest 
zobowiązany wskazać, które z ww. sieci były wykonywane) oraz,
Powinno być:
1.2. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem 
była budowa lub przebudowa lub remont ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej Z o długości co
najmniej 500 m wraz z budową lub przebudową sieci w zakresie minimum 2 branże spośród następujących: 
sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, sieci gazowej, 
sieci elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnej (przy czym Wykonawca jest 
zobowiązany wskazać, które z ww. sieci były wykonywane) oraz,
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe pkt 1.3.
Zamiast:
1.3. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa 
lub przebudowa torowiska tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 250 m toru podwójnego lub co 
najmniej 500 m toru pojedynczego wraz z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku
Powinno być:
1.3. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa 
lub przebudowa torowiska tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 250 m toru podwójnego lub co 
najmniej 500 m toru pojedynczego wraz z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku
Numer sekcji: IV.2.2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 09/03/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 18/03/2022
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: 06/07/2022
Powinno być:
Data: 15/07/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/03/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/03/2022
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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