
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
1.Remont dw nr 263 Słupca–Sompolno–Kłodawa–Dąbie na odc. od m. Kłodawa do m. Krzewata

w granicach istniejącego pasa drogowego–etap 1 2.Przebudowa przepustu zlokalizowanego
pod dw nr 263 w m. Kłodawa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631280809

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wilczak 51

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-623

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzdw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019935/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-19 09:04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00017227/01

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: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące : 1)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Wykonawcy prowadzący działalność
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gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub
handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - nie dotyczy; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy;4) zdolności
technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem
polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie co najmniej: - jednego zadania
związanego z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE na drodze kategorii
minimum gminnej, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto; - dwóch zadań
związanych z budową, przebudową obiektu inżynierskiego drogowego na cieku wodnym. W
przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż
wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień
zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę
zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut. * Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od
dnia w którym upływa termin składania ofert. b) Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną
skierowana do realizacji zamówienia posiadająca kwalifikacje zawodowe, uprawnienia,
doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakres
wykonywanej przez nich czynności oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował
osobami podając podstawę dysponowania tymi osobami: Zespół Kierownika Budowy - 1.
Kierownik budowy -1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz, który pełnił obowiązki kierownika
budowy/robót przy realizacji min. 1 zadania związanego z wykonaniem nawierzchni bitumicznej
na podbudowie z MCE na drodze kategorii minimum gminnej, doprowadzone do odbioru i
rozliczenia końcowego robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto. 2.
Kierownik robót mostowych - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami mostowymi lub uprawnienia konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz, który
pełnił w ciągu ostatnich 5 lat funkcję kierownika budowy/robót przy realizacji min. 2 zadań
związanych z budową obiektu inżynierskiego drogowego na cieku wodnym

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące : 1)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Wykonawcy prowadzący działalność
gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub
handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - nie dotyczy; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy;4) zdolności
technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem
polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie co najmniej: - jednego zadania
związanego z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE na drodze kategorii
minimum gminnej, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto; - dwóch zadań
związanych z budową, przebudową obiektu inżynierskiego drogowego na cieku wodnym. W
przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż
wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień
zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę
zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut. * Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od
dnia w którym upływa termin składania ofert. b) Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną
skierowane do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia,
niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanej przez nich czynności oraz
Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami podając podstawę dysponowania
tymi osobami: Zespół Kierownika Budowy - 1. Kierownik budowy -1 osoba posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi lub uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane bez ograniczeń oraz, który pełnił obowiązki kierownika budowy/robót przy realizacji
min. 1 zadania związanego z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE na
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drodze kategorii minimum gminnej, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót
budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.. 2. Kierownik robót mostowych -
1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami mostowymi lub
uprawnienia konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz, który pełnił w ciągu ostatnich 5 lat
funkcję kierownika budowy/robót przy realizacji min. 2 zadań związanych z budową obiektu
inżynierskiego drogowego na cieku wodnym

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: 
2021-03-29 11:00

Po zmianie: 
2021-03-31 12:00

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

Przed zmianą: 
2021-03-29 11:05

Po zmianie: 
2021-03-31 12:05

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

Przed zmianą: 
2021-04-27

Po zmianie: 
2021-04-29

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00019935/01 z dnia 2021-03-19

2021-03-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.Remont dw nr 263 Słupca–Sompolno–Kłodawa–Dąbie na odc. od m. Kłodawa do m. Krzewata w granicach istniejącego pasa drogowego–etap 1 2.Przebudowa przepustu zlokalizowanego pod dw nr 263 w m. Kłodawa
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631280809
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: ul. Wilczak 51
	1.4.2.) Miejscowość: Poznań
	1.4.3.) Kod pocztowy: 61-623
	1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzdw.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019935/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-19 09:04

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00017227/01
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



