
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaprojektowanie mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi

komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.2.) Oddział zamawiającego: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365421948

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Hożej 13A

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-528

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zzw.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzw.waw.pl/

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00340582/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-31 09:49

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00339036/01

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: 
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
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2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i
finansowej jeśli uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie
zatwierdzonych sprawozdań finansowych w części „rachunku zysku i strat” pozycja „przychód
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i
zrównane z nimi” lub na podstawie deklaracji podatkowych w przypadku Wykonawców nie
zobligowanych do składania sprawozdań finansowych) w wysokości nie mniejszej niż 350
000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno opracowanie
dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę albo przebudowę albo remont obiektu
mostowego w mieście o liczbie mieszkańców powyżej 250 tyś;
4.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego,
jeżeli wykaże, że dysponuje osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi,
uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im
powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), zgodnie z poniższym wykazem:
a) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji projektanta posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
projektowania – bez ograniczeń – w specjalności mostowej lub tożsame posiadającą 5 letnie
doświadczenie, która wykonała co najmniej jedno opracowanie dokumentacji projektowej z
pozwoleniem na budowę albo przebudowę albo remont obiektu mostowego w mieście o liczbie
mieszkańców powyżej 250 tyś.;
b) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji projektanta posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
projektowania – bez ograniczeń – w specjalności inżynieryjnej drogowej posiadającą 5 letnie
doświadczenie, która wykonała co najmniej jedno opracowanie dokumentacji projektowej z
pozwoleniem na budowę albo przebudowę albo remont drogi o klasie technicznej D lub wyższej;
c) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji projektanta posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
projektowania – bez ograniczeń - w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej posiadającą
5 letnie doświadczenie, która wykonała co najmniej jedno opracowanie dokumentacji
projektowej z pozwoleniem na budowę albo przebudowę albo remont sieci elektroenergetycznej.
Osoby wskazane powyższej muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub
odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej
obowiązujących przepisów oraz posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1725, z późn. zm.)
Stanowiska określone powyżej mogą zostać również powierzone obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).
4.3. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
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zdolności technicznej, w zakresie dysponowania maszynami i urządzeniami niezbędnymi do
realizacji zamówienia.

Po zmianie: 
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i
finansowej jeśli uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie
zatwierdzonych sprawozdań finansowych w części „rachunek zysków i strat” pozycja „przychód
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i
zrównane z nimi” lub na podstawie deklaracji podatkowych w przypadku Wykonawców nie
zobligowanych do składania sprawozdań finansowych) w wysokości nie mniejszej niż 350
000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno opracowanie
dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę albo przebudowę albo remont obiektu
mostowego w mieście o liczbie mieszkańców powyżej 250 tyś;
4.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego,
jeżeli wykaże, że dysponuje osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi,
uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im
powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), zgodnie z poniższym wykazem:
a) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji projektanta posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
projektowania – bez ograniczeń – w specjalności mostowej lub tożsame posiadającą 5 letnie
doświadczenie, która wykonała co najmniej jedno opracowanie dokumentacji projektowej z
pozwoleniem na budowę albo przebudowę albo remont obiektu mostowego w mieście o liczbie
mieszkańców powyżej 250 tyś.;
b) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji projektanta posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
projektowania – bez ograniczeń – w specjalności inżynieryjnej drogowej posiadającą 5 letnie
doświadczenie, która wykonała co najmniej jedno opracowanie dokumentacji projektowej z
pozwoleniem na budowę albo przebudowę albo remont drogi o klasie technicznej D lub wyższej;
c) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji projektanta posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
projektowania – bez ograniczeń - w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej posiadającą
5 letnie doświadczenie, która wykonała co najmniej jedno opracowanie dokumentacji
projektowej z pozwoleniem na budowę albo przebudowę albo remont sieci elektroenergetycznej.
Osoby wskazane powyższej muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub
odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej
obowiązujących przepisów oraz posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1725, z późn. zm.)
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Stanowiska określone powyżej mogą zostać również powierzone obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).
4.3. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej, w zakresie dysponowania maszynami i urządzeniami niezbędnymi do
realizacji zamówienia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
na podstawie zatwierdzonych sprawozdań finansowych w części „rachunku zysku i strat”
pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze
sprzedaży i zrównane z nimi” lub na podstawie deklaracji podatkowych w przypadku
Wykonawców nie zobligowanych do składania sprawozdań finansowych
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu określa załącznik nr 4 do
SWZ;
4.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wzór wykazu określa załącznik nr 5 do SWZ.
UWAGA: Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN
wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

Po zmianie: 
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
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Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania
wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości,
również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku
Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych
dokumentów określających w szczególności przychody – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
Z załączonej części sprawozdania finansowego powinno wynikać, że sprawozdanie spełnia
wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. że sprawozdanie
finansowe zostało podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu – przez osobę, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje
organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. W przypadku odmowy podpisu
wymagane jest załączenie pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania
finansowego.
W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
Zamawiający, za „inne dokumenty” uzna m.in. deklarację podatkowa PIT złożoną w Urzędzie
Skarbowym.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu określa załącznik nr 4 do
SWZ;
4.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wzór wykazu określa załącznik nr 5 do SWZ.
UWAGA: Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN
wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
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