
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Naprawa przęseł i podpór Wiaduktów warszawskich w Bydgoszczy - projekt i naprawa

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: 525822723

1.4.8.) Numer faksu: 525822777

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 samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inzynierskich, lokalny transport zbiorowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130669/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-29 11:18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00117615/01

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: 
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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 należytym
wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej roboty budowlanej polegającej na
naprawie powierzchni betonowych lub żelbetowych zaprawami typu PCC w ilości minimum
500,0 m2. W jednym zadaniu. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podst. art. 58 Pzp ww. warunek spełniają
następująco: przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w ww.
zakresie, z tym że wymóg posiadania tego doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających
bezpośrednio realizować zamówienie.
2) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - wykonawca zobowiązany
jest wykazać się dysponowaniem osobami, które będą skierowane przez niego do realizacji
zamówienia i posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone
poniżej, dla poszczególnych funkcji, tj.:
a) projektant– minimum 1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej
minimalne doświadczenie zawodowe:
- minimalne doświadczenie zawodowe: pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu
obiektów mostowych na stanowisku projektanta branży mostowej, w tym minimum jednego
projektu budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu inżynierskiego żelbetowego.

b) kierownik budowy – minimum 1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej;
minimalne doświadczenie zawodowe: pięć lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu
robotami budowlanymi jako kierownik robót mostowych, liczone od daty uzyskania uprawnień
budowlanych.
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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 220), lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym
stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podst. art. 58 Pzp, ww. warunek udziału w
postępowaniu spełniają łącznie.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może
polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 118–
123 ustawy Pzp. 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 ustawy Pzp. 
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
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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 roboty budowlane lub 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 roboty budowlane,
dostawy lub 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 należytym
wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej roboty budowlanej polegającej na
naprawie powierzchni betonowych lub żelbetowych zaprawami typu PCC w ilości minimum
500,0 m2. W jednym zadaniu. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podst. art. 58 Pzp ww. warunek spełniają
następująco: przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w ww.
zakresie, z tym że wymóg posiadania tego doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających
bezpośrednio realizować zamówienie.
2) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - wykonawca zobowiązany
jest wykazać się dysponowaniem osobami, które będą skierowane przez niego do realizacji
zamówienia i posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone
poniżej, dla poszczególnych funkcji, tj.:
a) projektant– minimum 1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej
minimalne doświadczenie zawodowe:
- minimalne doświadczenie zawodowe: pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu
obiektów mostowych na stanowisku projektanta branży mostowej, w tym minimum jednego
projektu budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu obiektu inżynierskiego żelbetowego.

b) kierownik budowy – minimum 1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej;
minimalne doświadczenie zawodowe: pięć lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu
robotami budowlanymi jako kierownik robót mostowych i/lub kierownik budowy, liczone od daty
uzyskania uprawnień budowlanych.
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 
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22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 220), lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym
stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podst. art. 58 Pzp, ww. warunek udziału w
postępowaniu spełniają łącznie.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może
polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 118–
123 ustawy Pzp. 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 ustawy Pzp. 
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 roboty budowlane lub 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 roboty budowlane,
dostawy lub 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

Przed zmianą: 
2021-08-02 10:00

Po zmianie: 
2021-08-10 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-08-02 10:20

Po zmianie: 
2021-08-10 10:20

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
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Przed zmianą: 
2021-08-31

Po zmianie: 
2021-09-08
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