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WSZYSCY  WYKONAWCY 
 
 

dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę 
infrastruktury drogowo – mostowej Województwa Wielkopolskiego”. 
          
 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, działając na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej ustawa Pzp,  
modyfikuje treść Instrukcji dla wykonawców Tom I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez: 
 

1) modyfikację pkt. 7.4 b) dla części 5 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w zakresie budowy 
ciągu rowerowego od km 20+348 (Debrzno Wieś) do km 22+646 (Lipka) oraz od km 22+646 do km 
23+226”,który otrzymuje brzmienie: 
 

b)  Wykonawca musi wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadającą 
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także 
zakres wykonywanej przez nią czynności oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobą 
podając podstawę dysponowania tą osobą: 

Lp. Stanowisko Wymaga 
liczba osób 

Wymagane doświadczenie 

1. Kierownik 
budowy 

1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami                                               
w specjalności drogowej lub uprawnienia konstrukcyjno – 
budowlane bez ograniczeń, który  zrealizował na stanowisku 
kierownika budowy, min. 2 zadania związane z budową  
chodników lub dróg rowerowych o nawierzchni z mieszanki 
mineralno – asfaltowej, doprowadzone do odbioru i 
rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości nie 
mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto każde. 

 
2) modyfikację pkt. 13.1. 13) dla części 13 pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu  

w miejscowości Łukowo w km 46+160 drogi wojewódzkiej nr 187”, który otrzymuje brzmienie: 

13)     8 100 PLN (słownie złotych:  osiem tysięcy sto) – dla części 13; 
 
 
 



2 
 

3) modyfikację pkt. 15.1. który otrzymuje brzmienie:  

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie elektronicznej tj. opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną 
liczbę części  zamówienia. 
 

4) modyfikację pkt. 18.1. 3) dla części 5 pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w zakresie budowy 
ciągu rowerowego od km 20+348 (Debrzno Wieś) do km 22+646 (Lipka) oraz od km 22+646 do km 
23+226”, który otrzymuje brzmienie: 

Kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” będzie rozpatrywane na podstawie 
oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę w druku oferty , dotyczącego ilości zrealizowanych 
zadań określonych w pkt 7.2. ppkt 4) lit. b). Zamawiający przyzna punkty wg poniższego schematu: 
 

 Lp. Doświadczenie kierownika budowy liczba 
punktów 

1 zrealizował na stanowisku kierownika budowy, 4 zadania 
związane z budową chodników lub dróg rowerowych o 
nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej doprowadzone 
do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o 
wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto każde. 

 
20 pkt. 

2 zrealizował na stanowisku kierownika budowy, 3 zadania 
związane z budową chodników lub dróg rowerowych o 
nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej doprowadzone 
do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o 
wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto każde. 

 
10 pkt. 

3 zrealizował na stanowisku kierownika budowy, min. 2 zadania 
związane z budową chodników lub dróg rowerowych o 
nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej doprowadzone 
do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o 
wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto każde. 

 
0 pkt. 

 
 


