
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 -

zaprojektuj i zbuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wołów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935000

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 34

1.4.2.) Miejscowość: Wołów

1.4.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 713191305

1.4.8.) Numer faksu: 713191303

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wolow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolow.pl

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00064305/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-25 15:25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00048900/03

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03

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: 
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 1) zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2)
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uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający
nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności.
Zamawiający uzna że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże że dysponować będzie
odpowiednim ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia na sumę nie mniejszą niż 7 000
000,00 złotych (słownie: siedem milionów złotych).

4) zdolności technicznej lub zawodowej, Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego
wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: 4.1 Wiedza i doświadczenie
wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań
polegających na: 
Zamawiający uzna wykonanie w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a
jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie) minimum:
• dwóch zadań inwestycyjnych lub remontowych – budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulic o
jezdni z nawierzchni bitumicznej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min.
3.000.000,00 zł brutto każda.
• dwóch zadań projektowych – budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulic o jezdni z
nawierzchni bitumicznej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min. 75.000,00
zł brutto każda.

Oferent załączy wykaz wykonanych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane
należycie. Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.

4.2 Potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca 
Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego potencjału technicznego do wykonania
zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie następującym sprzętem:
 co najmniej 2 koparko-ładowarki lub 2 koparki kołowe,
 co najmniej 2 zagęszczarki o masie min. 154 kg / 170 kg,
 co najmniej 2 zagęszczarki o masie min. 500 kg / 525 kg,
 co najmniej 3 walce drogowe stalowe wibracyjne,
 co najmniej 2 równiarki drogowe lub spycharki gąsienicowe,
 co najmniej 5 samochodów samowyładowczych do transportu urobku o ładowności min. 3,5 t.

4.3 Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia,
odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona: 
• co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi
wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która wykonała na stanowisku
kierownika budowy min. dwa zadania inwestycyjne lub remontowe – budowy, przebudowy lub
remontu dróg/ulic o jezdni z nawierzchni bitumicznej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o
wartości umownej min. 3.000.000,00 zł brutto każda.
• co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w
specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która wykonała na stanowisku projektanta min.
dwa zadania inwestycyjne lub remontowe – budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulic o jezdni
z nawierzchni bitumicznej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min.
75.000,00 zł brutto każda. 
• co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00064305/01 z dnia 2021-05-25

2021-05-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



specjalności mostowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która wykonała na stanowisku projektanta min.
dwa zadania inwestycyjne lub remontowe – budowy, przebudowy lub remontu obiektu
mostowego, o wartości umownej min. 50.000,00 zł brutto każda.

Po zmianie: 
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 1) zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2)
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający
nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności.
Zamawiający uzna że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże że dysponować będzie
odpowiednim ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia na sumę nie mniejszą niż 7 000
000,00 złotych (słownie: siedem milionów złotych).

4) zdolności technicznej lub zawodowej, Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego
wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: 4.1 Wiedza i doświadczenie
wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań
polegających na: 
Zamawiający uzna wykonanie w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a
jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie) minimum:
• dwóch zadań inwestycyjnych lub remontowych – budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulic o
jezdni z nawierzchni bitumicznej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min.
3.000.000,00 zł brutto każda.
• dwóch zadań projektowych – budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulic o jezdni z
nawierzchni bitumicznej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min. 75.000,00
zł brutto każda.

Oferent załączy wykaz wykonanych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane
należycie. Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.

4.2 Potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca 
Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego potencjału technicznego do wykonania
zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie następującym sprzętem:
 co najmniej 2 koparko-ładowarki lub 2 koparki kołowe,
 co najmniej 2 zagęszczarki o masie min. 154 kg / 170 kg,
 co najmniej 2 zagęszczarki o masie min. 500 kg / 525 kg,
 co najmniej 3 walce drogowe stalowe wibracyjne,
 co najmniej 2 równiarki drogowe lub spycharki gąsienicowe,
 co najmniej 5 samochodów samowyładowczych do transportu urobku o ładowności min. 3,5 t.

4.3 Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia,
odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona: 
• co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi
wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która wykonała na stanowisku
kierownika budowy min. dwa zadania inwestycyjne lub remontowe – budowy, przebudowy lub
remontu dróg/ulic o jezdni z nawierzchni bitumicznej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o
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wartości umownej min. 3.000.000,00 zł brutto każda.
• co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w
specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która wykonała na stanowisku projektanta min.
dwa zadania inwestycyjne lub remontowe – budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulic o jezdni
z nawierzchni bitumicznej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min.
75.000,00 zł brutto każda. 
• co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w
specjalności mostowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która wykonała na stanowisku projektanta min.
dwa zadania inwestycyjne lub remontowe – budowy, przebudowy lub remontu obiektu
mostowego.

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: 
2021-05-31 09:00

Po zmianie: 
2021-06-01 09:00

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

Przed zmianą: 
2021-05-31 09:10

Po zmianie: 
2021-06-01 09:25

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

Przed zmianą: 
2021-06-29

Po zmianie: 
2021-06-30
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