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Krzywcza, 12.05.2022 r. 

SGI.271.7.2022 

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

 

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pn. ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI PIESZO – 

JEZDNEJ PRZEZ RZEKĘ SAN W MIEJSCOWOŚCI BACHÓW. 

 

 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą 

Pzp, modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez wprowadzenie 

następujących zmian: 

1) w Rozdziale XXIV – SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT – ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 19.05.2022 r., do 

godz. 11:00.”; 

2) w Rozdziale XXV – TERMIN OTWARCIA OFERT – ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2022 r., o godzinie 11:05.” 

3) w Rozdziale XXVI – ZWIĄZANIE OFERTĄ – ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 

17.06.2022 r.”. 

4) w Rozdziale XXVIII – PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – pkt 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„1) aktualnego na dzień złożenia wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień oraz wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami: 

a) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą ważne 

uprawnienia w specjalności mostowej wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, jeżeli ich 

zakres zezwala na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem 

zamówienia oraz należącą do właściwej izby samorządu zawodowego, 

b) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót drogowych posiadającą 

ważne uprawnienia w specjalności drogowej wymagane przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, 

jeżeli ich zakres zezwala na kierowanie robotami budowlanymi objętymi 

przedmiotem zamówienia oraz należącą do właściwej izby samorządu 

zawodowego;” 

5) w Rozdziale XXVIII – PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – pkt 3 otrzymuje 

brzmienie: 

„3) W celu potwierdzenia doświadczenia Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wykaz 

robót, z którego będzie wynikało, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, 

przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu mostowego o rozpiętości przęsła min 50 m 
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oraz zrealizował co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę, przebudowę, 

rozbudowę lub remont obiektów mostowych o wartości całkowitej nie mniejszej niż 

10.000.000,00 zł.” 

6) w Rozdziale XXX – PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) zdolności zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował oraz skieruje do realizacji 

niniejszego zamówienia publicznego: 

a) 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą ważne 

uprawnienia w specjalności mostowej wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, jeżeli ich 

zakres zezwala na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem 

zamówienia oraz należącą do właściwej izby samorządu zawodowego, 

b) 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót drogowych posiadającą 

ważne uprawnienia w specjalności drogowej wymagane przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, 

jeżeli ich zakres zezwala na kierowanie robotami budowlanymi objętymi 

przedmiotem zamówienia oraz należącą do właściwej izby samorządu 

zawodowego, 

7) w Rozdziale XXX – PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) zdolności technicznej w zakresie doświadczenia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną 

polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu mostowego 

o rozpiętości przęsła min 50 m oraz zrealizował co najmniej jedno zamówienie obejmujące 

budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont obiektów mostowych o wartości całkowitej 

nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł.” 

2. Zamawiający informuje również, że wskazane powyżej zmiany treści SWZ stają się jej integralnymi 

częściami i są wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

WÓJT 

(…) 

Wacław Pawłowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl 

2. SGI – a/a 

http://www.platformazakupowa.pl/

