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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448396-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gorzów Wielkopolski: Roboty drogowe
2021/S 172-448396

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 168-438998)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Gorzów Wielkopolski
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 3-4
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Natalia pielech
E-mail: jedz@um.gorzow.pl 
Tel.:  +48 957355576
Faks:  +48 957355612
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS:PL431
Adres pocztowy: ul. Kosynierów Gdyńskich 47
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@pwikgo.pl 
Tel.:  +48 957355576
Faks:  +48 957355612
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwik.gorzow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
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Przebudowa ul. Dworcowej wraz z przebudową torowiska oraz budowa węzła przesiadkowego przy dworcu 
PKP w Gorzowie Wlkp.
Numer referencyjny: BZP.271.22.2021.NP

II.1.2) Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Dworcowej wraz z torowiskiem 
i siecią trakcyjną (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do placu przed dworcem PKP), dostawa 
z montażem tablic informacji pasażerskiej, dostawa z montażem kamer monitoringu, budowa węzła 
przesiadkowego z budową dworca autobusowego wraz z przebudową ulic Składowa i Jancarza, przeniesienie 
sieci teletechnicznych z budynku łącznika do budynku dworca PKP, dostawa budynku socjalnego z wc oraz 
przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zgodnie z dokumentacją projektową. Szczegółowy 
zakres zamówienia został określony w SWZ oraz dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część SWZ.

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

01/09/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 168-438998

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w zależności od zamówienia częściowego w wysokości: 600 00,00 zł
2. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Aktualne na dzień składania ofert (zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP) oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (JEDZ) stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 
dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 
16). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie to składa każdy z 
Wykonawców;
2) Dowód wniesienia wadium;
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub osoby 
działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli umocowanie osoby podpisującej nie wynika z 
dokumentów rejestrowych);
4) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia);
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z jednolitym dokumentem JEDZ 
podmiotuudostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie 
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warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli 
dotyczy).
6) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - (jeśli dotyczy);
3Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
polegających na udzieleniu zamówienia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego podobnych 
rob budowlanych.
4Przedmiot zamówień: powtórzenie podobnych robót budowlanych w wycenionych Tabelach elementów 
rozliczeniowych.
5Wielkość lub zakres zamówienia: do 30 % wartości zamówienia podstawowego podobne będą udzielone 
dotychczasowemu Wykonawcy, w przypadku:
-realizacji przez Miasto dodatkowego zakresu robót budowlanych na warunkach określonych w niniejszej 
SWZ w szczególności: w zakresie dodatkowych dostaw tablic informacji pasażerskiej, kamer, przyłączy 
energetycznych, kanalizacji teletechnicznej, sprzętu i urządzeń dla potrzeby SDIP i monitoringu, robót 
rozbiórkowych i odtworzenia nawierzchni, odtworzenia warstw konstrukcyjnych branży drogowej w 
szczególności wykonania dodatkowego odcinka jezdni, dodatkowego zjazdu, zatoki autobusowej, peronu, 
chodnika, ścieżki rowerowej, branży telekomunikacyjnej sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej 
lub innej, przeniesieniem sieci teletechnicznych, energetycznych, dodatkowych zadaszeń/wiat, konstrukcji, 
studni, wpustów, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznych i innych,
- realizacji przez PWIK dodatkowego zakresu robót budowlanych na warunkach określonych w niniejszej SWZ 
w szczególności: w zakresie przebudowy/remontu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
6Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej: Zaleca się, 
aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu 
dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez 
Zamawiającego, w szczególności rozpoznania możliwości pozyskania materiałów do realizacji robót oraz 
możliwości utylizacji gruntów z wykopów i materiałów nieprzydatnych do wbudowania. Informacje zdobyte 
podczas wizji mogą okazać się przydatne do należytego przygotowania oferty
6Zamawiający zastosuje art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.
Powinno być:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 600 000,00 zł.
2. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą, na która składa się wypełniony i podpisany Formularz 
ofertowy oraz wypełnione i podpisane Tabele Elementów Rozliczeniowych:
1) Aktualne na dzień składania ofert (zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP) oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (JEDZ) stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 
dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 
16). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie to składa każdy z 
Wykonawców;
2) Dowód wniesienia wadium;
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub osoby 
działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli umocowanie osoby podpisującej nie wynika z 
dokumentów rejestrowych);
4) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia);
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z jednolitym dokumentem JEDZ podmiotu 
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udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy).
6) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - (jeśli dotyczy);
3Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
polegających na udzieleniu zamówienia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego podobnych 
rob budowlanych.
4Przedmiot zamówień: powtórzenie podobnych robót budowlanych w wycenionych Tabelach elementów 
rozliczeniowych.
5Wielkość lub zakres zamówienia: do 30 % wartości zamówienia podstawowego podobne będą udzielone 
dotychczasowemu Wykonawcy, w przypadku:
-realizacji przez Miasto dodatkowego zakresu robót budowlanych na warunkach określonych w niniejszej 
SWZ w szczególności: w zakresie dodatkowych dostaw tablic informacji pasażerskiej, kamer, przyłączy 
energetycznych, kanalizacji teletechnicznej, sprzętu i urządzeń dla potrzeby SDIP i monitoringu, robót 
rozbiórkowych i odtworzenia nawierzchni, odtworzenia warstw konstrukcyjnych branży drogowej w 
szczególności wykonania dodatkowego odcinka jezdni, dodatkowego zjazdu, zatoki autobusowej, peronu, 
chodnika, ścieżki rowerowej, branży telekomunikacyjnej sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej 
lub innej, przeniesieniem sieci teletechnicznych, energetycznych, dodatkowych zadaszeń/wiat, konstrukcji, 
studni, wpustów, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznych i innych,
- realizacji przez PWIK dodatkowego zakresu robót budowlanych na warunkach określonych w niniejszej SWZ 
w szczególności: w zakresie przebudowy/remontu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
6Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej: Zaleca się, 
aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu 
dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez 
Zamawiającego, w szczególności rozpoznania możliwości pozyskania materiałów do realizacji robót oraz 
możliwości utylizacji gruntów z wykopów i materiałów nieprzydatnych do wbudowania. Informacje zdobyte 
podczas wizji mogą okazać się przydatne do należytego przygotowania oferty
6Zamawiający zastosuje art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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