
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa ul. Legnickiej - odcinek od zadania realizowanego w ramach zakresu 25/75 do ul.

Spacerowej 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

1.4.7.) 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: 2021/BZP 00041287/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-27 11:56

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00031562/02

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:
5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą: 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00041287/01 z dnia 2021-04-27

2021-04-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



1)Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli
dotyczy). Wzór oświadczenia określa załącznik nr 8 do SWZ.Oświadczenie musi być złożone w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.2)Zobowiązanie
podmiotu (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:a) nazwę i
wskazanie siedziby podmiotu udostępniającego wykonawcy swoje zasoby,b) nazwę i wskazanie
siedziby wykonawcy, któremu podmiot trzeci udostępnił swoje zasoby,c) określenie zamówienia
publicznego, tj.: „Budowa ul. Legnickiej – odcinek od zadania realizowanego w ramach zakresu
25/27 do ul. Spacerowej” Nr sprawy 008/2021d) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu, (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione),e) sposób
wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego, (tj. informacje, w jaki sposób udostępnione zasoby będą wykorzystywane przy
wykonywaniu zamówienia publicznego),f) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z
innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował),g)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, h) czy
podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia(nie dotyczy sytuacji
finansowej lub ekonomicznej), zrealizuje roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.Zobowiązanie innego podmiotu sporządza się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (osoby/osób
uprawnionych do działania w imieniu podmiotu trzeciego).Zobowiązanie wraz z dowodami, że
osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu innego podmiotu,
wykonawca dołącza do oferty jako załączniki.

Po zmianie: 
1)Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli
dotyczy). Wzór oświadczenia określa załącznik nr 8 do SWZ.Oświadczenie musi być złożone w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.2)Zobowiązanie
podmiotu (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:a) nazwę i
wskazanie siedziby podmiotu udostępniającego wykonawcy swoje zasoby,b) nazwę i wskazanie
siedziby wykonawcy, któremu podmiot trzeci udostępnił swoje zasoby,c) określenie zamówienia
publicznego, tj.: „Budowa ul. Legnickiej – odcinek od zadania realizowanego w ramach zakresu
25/75 do ul. Spacerowej” Nr sprawy 008/2021d) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu, (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione),e) sposób
wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego, (tj. informacje, w jaki sposób udostępnione zasoby będą wykorzystywane przy
wykonywaniu zamówienia publicznego),f) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z
innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował),g)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, h) czy
podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia(nie dotyczy sytuacji
finansowej lub ekonomicznej), zrealizuje roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
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zdolności są wymagane.Zobowiązanie innego podmiotu sporządza się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (osoby/osób
uprawnionych do działania w imieniu podmiotu trzeciego).Zobowiązanie wraz z dowodami, że
osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu innego podmiotu,
wykonawca dołącza do oferty jako załączniki.

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: 
2021-04-30 10:00

Po zmianie: 
2021-05-10 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-04-30 10:20

Po zmianie: 
2021-05-10 10:20

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

Przed zmianą: 
2021-05-29

Po zmianie: 
2021-06-08
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