
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Koncepcje i Program Funkcjonalno-Użytkowy na przebudowę północnych Mostów Solidarności

w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090476971

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Toruńska 174a

1.4.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.4.3.) Kod pocztowy: 85-844

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.7.) Numer telefonu: 52 582 27 23

1.4.8.) Numer faksu: 52 582 27 77

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich, lokalny transport drogowy.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00029322/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-21 09:10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00340730/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1) doświadczenia wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem (zakończeniem) w okresie ostatnich
dziesięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi obejmującej swoim zakresem opracowanie
koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego z uzyskaniem warunków technicznych,
uzgodnień i stosownych decyzji (w szczególności pozwolenia wodno-prawnego i decyzji
środowiskowej), dotyczącej rozbiórki i budowy albo przebudowy mostu o długości całkowitej
min. 40 m, wykonanej w ramach samodzielnego opracowania lub w ramach opracowanej
dokumentacji projektowej. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają warunek, jeżeli co
najmniej jeden z nich posiada doświadczenie w zakresie określonym powyżej, z tym że wymóg
ten dotyczy wykonawcy, który bezpośrednio wykona usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

2) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami, które skieruje do realizacji
zamówienia, posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone poniżej, dla
poszczególnych funkcji:

a) koordynator prac projektowych (kierownik projektu) – minimum 1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe: 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej
lub drogowej, uprawniające również do sporządzania Projektów Zagospodarowania Terenu,
minimalne doświadczenie zawodowe: 
pięcioletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu projektów przebudowy lub budowy
mostów lub dróg z mostami w ich ciągu, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych, w
tym prowadzenie co najmniej jednego projektu przebudowy lub budowy mostów lub dróg z
mostami w ich ciągu.

b) projektant branży mostowej – minimum 1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe: 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej,
minimalne doświadczenie zawodowe: 
pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu przebudowy lub budowy mostów i/lub
wiaduktów, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych, w tym wykonanie (jako
projektant lub sprawdzający) co najmniej jednego projektu budowy lub przebudowy co najmniej
jednego mostu lub wiaduktu o konstrukcji zespolonej (dźwigary stalowe z żelbetową płytą
pomostu) o rozpiętości przęsła min. 30 m (w osiach łożysk). 

c) projektant branży drogowej – minimum 1 osoba: 
minimalne kwalifikacje zawodowe: 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej,

Wymienione wyżej osoby winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji
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technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania). 
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych
dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do
wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej
samej specjalności.

Dopuszcza się łączenie przez jedną osobę jedynie funkcji koordynator prac projektowych
(kierownik projektu) z funkcją projektanta branży mostowej lub drogowej.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają warunek, jeżeli co
najmniej jeden z nich dysponuje osobami o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym w
zakresie określonym powyżej, z tym że wymóg ten dotyczy wykonawcy, który bezpośrednio
wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może
polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 118–
123 uPzp. Podmiot, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp. 
3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 
5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
W tym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1) doświadczenia wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem (zakończeniem) w okresie ostatnich
dziesięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi obejmującej swoim zakresem opracowanie
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koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego z uzyskaniem warunków technicznych,
uzgodnień i stosownych decyzji (w szczególności pozwolenia wodno-prawnego i decyzji
środowiskowej), dotyczącej rozbiórki i budowy albo przebudowy mostu o długości całkowitej
min. 40 m, wykonanej w ramach samodzielnego opracowania lub w ramach opracowanej
dokumentacji projektowej. 
Wykonawca może wykazać się wykonaniem usługi obejmującej swoim zakresem opracowanie
projektu budowlanego, który nie był poprzedzony formalnym etapem koncepcji, z uzyskaniem
warunków technicznych, uzgodnień i stosownych decyzji (w szczególności pozwolenia wodno-
prawnego i decyzji środowiskowej), o ile był to projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane (stan na dzień zakończenia projektu) oraz projekt ten zawierał decyzję o pozwoleniu
wodno-prawnym i decyzję środowiskową (dla samego mostu lub drogi z mostem).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają warunek, jeżeli co
najmniej jeden z nich posiada doświadczenie w zakresie określonym powyżej, z tym że wymóg
ten dotyczy wykonawcy, który bezpośrednio wykona usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

2) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami, które skieruje do realizacji
zamówienia, posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone poniżej, dla
poszczególnych funkcji:

a) koordynator prac projektowych (kierownik projektu) – minimum 1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe: 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej
lub drogowej, uprawniające również do sporządzania Projektów Zagospodarowania Terenu,
minimalne doświadczenie zawodowe: 
pięcioletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu projektów przebudowy lub budowy
mostów lub dróg z mostami w ich ciągu, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych, w
tym prowadzenie co najmniej jednego projektu przebudowy lub budowy mostów lub dróg z
mostami w ich ciągu,

b) projektant branży mostowej – minimum 1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe: 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej,
minimalne doświadczenie zawodowe: 
pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu przebudowy lub budowy mostów i/lub
wiaduktów, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych, w tym wykonanie (jako
projektant lub sprawdzający) co najmniej jednego projektu budowy lub przebudowy co najmniej
jednego mostu lub wiaduktu o konstrukcji zespolonej (dźwigary stalowe z żelbetową płytą
pomostu) o rozpiętości przęsła min. 30 m (w osiach łożysk). 
Doświadczenie może dotyczyć również projektu koncepcyjnego pod warunkiem, że przedmiot
koncepcji został następnie, tj. w późniejszych etapach inwestycji, zaprojektowany i zrealizowany
bez żadnych zmian, w szczególności co do rodzaju konstrukcji i kluczowych wymiarów takich jak
rozpiętość, szerokość, wysokość konstrukcyjna, rzędne spodu konstrukcji i jezdni z chodnikami,

c) projektant branży drogowej – minimum 1 osoba: 
minimalne kwalifikacje zawodowe: 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej,

d) architekt – minimum 1 osoba:
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minimalne kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej.

Wymienione wyżej osoby winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania). 
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych
dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do
wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej
samej specjalności.

Dopuszcza się łączenie przez jedną osobę jedynie funkcji koordynator prac projektowych
(kierownik projektu) z funkcją projektanta branży mostowej lub drogowej.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają warunek, jeżeli co
najmniej jeden z nich dysponuje osobami o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym w
zakresie określonym powyżej, z tym że wymóg ten dotyczy wykonawcy, który bezpośrednio
wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może
polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 118–
123 uPzp. Podmiot, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp. 
3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 
5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
W tym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

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
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Przed zmianą: 
2022-01-25 10:00

Po zmianie: 
2022-01-28 10:00

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

Przed zmianą: 
2022-01-25 10:15

Po zmianie: 
2022-01-28 10:15

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

Przed zmianą: 
2022-02-23

Po zmianie: 
2022-02-26
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