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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:  
Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:   
Numer sekcji: III  
Punkt: III.1.3)  
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga a) aby 
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie utwardzenia terenu 
kostką brukową grubości 6 lub 8 cm o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej o 
powierzchni nie mniejszej niż 500 m2; wyżej wymienione roboty mogą być wykonane w ramach jednej inwestycji lub 
dwóch różnych; b) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę lub osoby odpowiedzialne za 
kierowanie robotami budowlanymi, tj.: kierownika budowy – posiadające uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi z ograniczeniami wraz z 
uprawnieniami drogowymi; posiadającego uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z 
dnia 28 kwietnia 2006 r. – w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278 z 
późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących 
przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. – o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) 
oraz posiadającego aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający 
wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i 
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 
doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:  
W ogłoszeniu powinno by ć: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga a) 
aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie 
utwardzenia terenu kostką brukową grubości 6 lub 8 cm o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 oraz wykonanie 
nawierzchni bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2; wyżej wymienione roboty mogą być wykonane w 
ramach jednej inwestycji lub dwóch różnych; b) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę 
lub osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, tj.: kierownika budowy – posiadającego uprawnienia 
budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, tzn. posiadającego uprawnienia budowlane, o których 
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. – w sprawie przygotowania zawodowego do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub 
uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. – o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 t.j.) oraz posiadającego 
aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający wymaga od 
wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób 
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu 
tych osób: Nie Informacje dodatkowe:  
 
Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:   
Numer sekcji: III  
Punkt: III.5.1)  
W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający 
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wykaz 
robót budowlanych – potwierdzający wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej utwardzenie terenu 
kostką brukową grubości 6 lub 8 cm o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej o 
powierzchni nie mniejszej niż 500 m2, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 



referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty. Wyżej wymienione roboty mogą być wykonane w ramach jednej inwestycji lub dwóch różnych; 2) wykaz 
osób – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi, tj. kierownika budowy – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi z ograniczeniami wraz z 
uprawnieniami drogowymi, wraz z informacjami na temat jego 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.  
W ogłoszeniu powinno by ć: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
1) wykaz robót budowlanych – potwierdzający wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej utwardzenie 
terenu kostką brukową grubości 6 lub 8 cm o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 oraz wykonanie nawierzchni 
bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty. Wyżej wymienione roboty mogą być wykonane w ramach jednej inwestycji lub dwóch 
różnych; 2) wykaz osób – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, tj. kierownika budowy – posiadającego uprawnienia budowlane 
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, wraz z informacjami na temat jego 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.  
 
Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:   
Numer sekcji: IV  
Punkt: IV.6.2)  
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-
10-16, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich 
mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski  
W ogłoszeniu powinno by ć: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-10-19, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub 
języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski  
 


