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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. reprezentowane przez Wrocławskie Inwestycje sp. z
o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
JOGRA 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 

mailto:przetargi@wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
mailto:przetargi@wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
mailto:przetargi@wi.wroc.pl
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Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
„GB” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
„Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
„Strzegomska NOWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Wrocławskie
Inwestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514

http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
mailto:przetargi@wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
mailto:przetargi@wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
mailto:przetargi@wi.wroc.pl
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Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
„DEVCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
Maciej Duchiński „ALHENA” Zakład Mechaniczny reprezentowany przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
mailto:przetargi@wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
mailto:przetargi@wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
mailto:przetargi@wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
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I.1) Nazwa i adresy
„ARPOX” Artur Pałka, Małgorzata Pałka, spółka cywilna reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z
o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
„ABAS” Rafał Komar reprezentowany przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
„ULTRANET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z
o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy

mailto:przetargi@wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
mailto:przetargi@wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
mailto:przetargi@wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
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„Techland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
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:
04320 - Budowa drogi łączącej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu.
Numer referencyjny: ZP/21/PN/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w oparciu o przygotowaną dokumentacje
projektową na odcinku ul. Fabryczna – ul. Otyńska we Wrocławiu (część 1 zamówienia) oraz wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla inwestycji na odcinku ul. Otyńska-przejazd
kolejowy we Wrocławiu (część 2 zamówienia).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1 został przedstawiony w Części IIIa
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opisie przedmiotu zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 2 został przedstawiony w Części IIIb
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

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

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: WI
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-058115
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 076-168517
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/04/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

mailto:przetargi@wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:168517-2018:TEXT:PL:HTML
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VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. warunków udziału
wpostępowaniu, podstawy wykluczenia oraz wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianiewarunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz szczegółowy opis kryteriów
ocenyofert, zostały określone w Instrukcji dla Wykonawców(IDW) Część I SIWZ–pod adresem: http://
wi.wroc.pl/html/przetargi.html. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.67
ust.1 pkt6 pzp. Informacje na temat zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 Pzp znajdują się w SIWZ
podadresem: http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html.3.Wykonawca wnosi wadium w wysokości: dla cz. 1- 5
000 000PLN, dla cz. 2- 1 000 000 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy IDW-
http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html. 4. Zamawiający przewiduje zgodnie z art.24aa ust.1 Pzp możliwość w
pierwszejkolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jakonajkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Z
postępowania oudzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek
z okoliczności,októrych mowa w art. 24 ust.1 pkt 12–23 i art. 24 ust.5 pkt1) Pzp. 6. Zamawiający zgodnie
z art. 26 ust.1 Pzpprzed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia wwyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentówpotwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust.1 Pzp. 7. Na wezwanie
Zamawiającego, wcelu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Wykonawcazobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu i oświadczeń, o których mowa w
§5 pkt1,4,5,6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. ws. rodzajów dokumentów, jakich może
żądaćzamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia(Dz.U. z 2016 r.,poz.1126).
JeżeliWykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, a także w przypadku gdy
osoba, którejdany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają
zasady określonew §7 i 8 ww. Rozporządzenia oraz a)dowodów, określających czy roboty budowlane zostały
wykonanenależycie, b)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Z uwagi na
ograniczonąliczbę znaków w niniejszej sekcji ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące dowodów,
o których mowaw ppkt a)-b) powyżej zostały określone w SIWZ. 8.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia nastronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenieo przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust.1 pkt23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innymWykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Do ofertyWykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że
Wykonawca:a)nie podlega wykluczeniu; b)spełnia warunki udziału w postępowaniu; w formie jednolitego
europejskiegodokumentu zamówienia(JEDZ).Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazaniabraku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ichzasoby,warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty
dotyczące tychpodmiotów.Zakres wypełnienia JEDZ został szczegółowo określony w IDW. 10. Przewiduje się
możliwośćunieważnienia postępowania w przypadku braku przyznania Zamawiającemu środków pochodzących
z budżetuUE na sfinansowanie niniejszego zamówienia lub jego części.11.Oferty należy składać w terminie
wskazanymw pkt.IV.2.2)ogłoszenia na adres: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36,
50-059Wrocław,pok. nr 3-sekretariat, piętro V.
Powinno być:

http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html
http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html
http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html.3.Wykonawca
http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html
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1. W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. warunków udziału w
postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz szczegółowy opis kryteriów oceny
ofert, zostały określone w Instrukcji dla Wykonawców(IDW) Część I SIWZ–pod adresem: http://wi.wroc.pl/
html/przetargi.html. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt6
pzp. Informacje na temat zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 Pzp znajdują się w SIWZ pod
adresem: http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html.3.Wykonawca wnosi wadium w wysokości: dla cz. 1- 30
000PLN, dla cz. 2- 5 000 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy IDW- http://
wi.wroc.pl/html/przetargi.html. 4. Zamawiający przewiduje zgodnie z art.24aa ust.1 Pzp możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Z postępowania o
udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności,o
których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12–23 i art. 24 ust.5 pkt1) Pzp. 6. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust.1 Pzp
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust.1 Pzp. 7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany
jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu i oświadczeń, o których mowa w §5 pkt1,4,5,6 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. ws. rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia(Dz.U. z 2016 r.,poz.1126). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium RP, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma
miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady określone w §7 i 8 ww. Rozporządzenia
oraz a)dowodów, określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, b)informacji banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w niniejszej
sekcji ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące dowodów, o których mowa w ppkt a)-b) powyżej
zostały określone w SIWZ. 8.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art.86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt23 Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca:a)nie podlega
wykluczeniu; b)spełnia warunki udziału w postępowaniu; w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia(JEDZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby,warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych
podmiotów.Zakres wypełnienia JEDZ został szczegółowo określony w IDW. 10. Oferty należy składać w terminie
wskazanym w pkt.IV.2.2)ogłoszenia na adres: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36,
50-059Wrocław,pok. nr 3-sekretariat, piętro V.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 01/06/2018
Czas lokalny: 11:30

http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html
http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html
http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html.3.Wykonawca
http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html
http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html
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Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 28/07/2018
Powinno być:
Data: 30/07/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 01/06/2018
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


