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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
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: Marta Kwapisz
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
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kwapisz
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:
05200 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu
osobowickiego we Wrocławiu
Numer referencyjny: ZP/73/PN/2019

II.1.2) Główny kod CPV

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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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji szczegółowo opisanej w Opisie Przedmiotu
Zamówienia, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę
wraz z poświadczeniem ostateczności dla zadania 05200 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu.

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

20/11/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: WI
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-159749
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/11/2019

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

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
1) Projektant w specjalności mostowej (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu jako
projektant w specjalności mostowej co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i
wykonawczego budowy lub przebudowy jedno lub wieloprzęsłowego obiektu mostowego o długości całkowitej
co najmniej 30 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. co najmniej jedna branża spośród następujących
(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna lub ogólnospławna, sieć wodociągowa, sieć ogólnospławna,
sieć gazowa, sieć ciepłownicza) oraz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej mostowej, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.Z
2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz
Powinno być:
1) Projektant w specjalności mostowej (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu jako
projektant w specjalności mostowej co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i
wykonawczego budowy lub przebudowy jedno lub wieloprzęsłowego obiektu mostowego o długości całkowitej
co najmniej 30 m oraz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej mostowej, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz.
1186 ze zm.) oraz
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu zakończenia robót realizowanych
na podstawie dokumentacji wykonanej zgodnie z niniejszym zamówieniem i uzyskania dla nich pozwolenia
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na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane. Planowany termin zakończenia robót i
sprawowania nadzoru to 31.12.2024 r.
Powinno być:
Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu zakończenia robót realizowanych
na podstawie dokumentacji wykonanej zgodnie z niniejszym zamówieniem i uzyskania dla nich pozwolenia
na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane. Planowany termin zakończenia robót i
sprawowania nadzoru to 31.12.2023 r.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


