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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203663-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2021/S 079-203663

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 060-151162)

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: Jan Kopij
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. reprezentowane przez Wrocławskie 
Inwestycje Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Na Grobli 19
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-421
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
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
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 05400 Poprawa dostępności przystanków komunikacji 
zbiorowej oraz powiązań dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania ulic Dubois-Drobnera
Numer referencyjny: ZP/8/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:
Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę z etapowaniem robót, 
projektu wykonawczego i dokumentów przetargowych (specyfikacje, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie) 
dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności przystanków komunikacji zbiorowej oraz powiązań dla 
pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania ulic Dubois-Drobnera”.

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

20/04/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 060-151162

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
Zamiast:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
W postępowaniu tj. muszą dysponować:
1.1. 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) przy czym jeżeli Wykonawca powołuje się na 
doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w 
których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
warunek ten uważa się za spełniony jeśli:
1.1.1. 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 50 m toru podwójnego lub 100 m 
toru pojedynczego wraz z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku;
1.1.2. 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 klasy co najmniej Z w terenie miejskim o długości co najmniej 100 m wraz z 
budową lub przebudową sieci w zakresie minimum 3 branż spośród następujących: sieci wodociągowe, sieci 
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gazowej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnych – o długości co najmniej 
50 m dla każdej z przedstawionych sieci (przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać, które branże z ww. 
były projektowane);
1.1.3. 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 125 mm wraz z przyłączami na odcinku o długości co najmniej 100 m 
w terenie miejskim;
1.2. 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:
1.2.1. 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 o długości co najmniej 50 m toru podwójnego lub 100 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, o których mowa w ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1333 ze zm.) 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 (Dz.U. 2016 r., poz. 65);
Powinno być:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w 
postępowaniu, tj. muszą dysponować:
1.1. 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) przy czym jeżeli Wykonawca powołuje się na 
doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w 
których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; warunek ten uważa się za spełniony, jeśli:
1.1.1. Wykonawca 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 usługę, której 
przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub 
przebudowy torowiska tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 50 m toru podwójnego lub 100 m 
toru pojedynczego wraz z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku;
1.1.2. Wykonawca 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 usługę, której przedmiotem 
było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy lub 
remontu co najmniej jednej ulicy klasy co najmniej Z w terenie miejskim o długości co najmniej 100 m wraz z 
budową lub przebudową sieci w zakresie minimum 3 branż spośród następujących: sieci wodociągowe, sieci 
gazowej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnych – o długości co najmniej 
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50 m dla każdej z przedstawionych sieci (przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać, które branże z ww. 
były projektowane);
1.1.3. Wykonawca 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 usługę, której przedmiotem 
było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy sieci 
wodociągowej o średnicy co najmniej dn 125 mm wraz z przyłączami na odcinku o długości co najmniej 100 m 
w terenie miejskim;
1.2. 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:
1.2.1. 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 o długości co najmniej 50 m toru podwójnego lub 100 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, o których mowa w ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1333 ze zm.) 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 (Dz.U. 2016 r., poz. 65);
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 30/04/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 07/05/2021
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: 28/07/2021
Powinno być:
Data: 04/08/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/04/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 07/05/2021
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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