
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
05820- Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szwajcarskiej

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: 2021/BZP 00097961/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-29 11:54

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00083778/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

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: 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą: 
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1. dysponować 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 roboty budowlane
wykonają poszczególni wykonawcy – wzór w Załączniku 5). Warunek ten uważa się za
spełniony jeśli:
1.1. Wykonawca wykonał 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 polegająca na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni
bitumicznej o powierzchni użytkowej minimum 200 m2,
2. W celu wykazania spełnia warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej
Wykonawca musi wskazać 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. Kierownik robót drogowych - (1 osoba) posiadający doświadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robót drogowych podczas realizacji: co najmniej jednego
zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni
bitumicznej o powierzchni użytkowej minimum 200 m2, oraz posiadający uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, 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 z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65) lub zgodnie z wcześniej
obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji, 9.2. Zamawiający wyjaśnia, że:
a) pojęcia: „budowa”, „przebudowa”, „remont” o którym mowa powyżej jest rozumiane zgodnie z
definicją zawartą w art. 3 pkt. 6, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze
zm.).
b) pojęcia: „droga”, o którym mowa powyżej jest rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 4
pkt 2) ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.).

Po zmianie: 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą: 
1. dysponować 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 roboty budowlane
wykonają poszczególni wykonawcy – wzór w Załączniku 5). Warunek ten uważa się za
spełniony jeśli:
1.1. Wykonawca wykonał 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 polegająca na budowie lub przebudowie lub remoncie jezdni lub parkingu o
nawierzchni bitumicznej o powierzchni użytkowej minimum 200 m2,
2. W celu wykazania spełnia warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej
Wykonawca musi wskazać 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,
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niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: 
2.1. Kierownik robót drogowych - (1 osoba) posiadający doświadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robót drogowych podczas realizacji: co najmniej jednego
zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie jezdni lub parkingu o
nawierzchni bitumicznej o powierzchni użytkowej minimum 200 m2, oraz posiadający
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej
drogowej, 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 z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65) lub zgodnie z
wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji, 9.2. Zamawiający
wyjaśnia, że:
a) pojęcia: „budowa”, „przebudowa”, „remont” o którym mowa powyżej jest rozumiane zgodnie z
definicją zawartą w art. 3 pkt. 6, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze
zm.).
b) pojęcie jezdnia o którym mowa powyżej rozumiane jest zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt
5) ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t.j. Dz. U. z 2020. poz. 470 ze zm).

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: 
2021-07-01 09:00

Po zmianie: 
2021-07-05 09:00

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

Przed zmianą: 
2021-07-01 12:00

Po zmianie: 
2021-07-05 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-07-30

Po zmianie: 
2021-08-03
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