
 

 

 
WZDW.WZP.271-15/21                          Poznań, dnia  18 marca 2021 r. 
 

WSZYSCY  WYKONAWCY 
 

dotyczy postępowania w trybie podstawowym na: 1. Remont drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – 
Sompolno – Kłodawa – Dąbie na odc. od m.Kłodawa do m. Krzewata w granicach istniejącego pasa 
drogowego – Etap 1, 2. Przebudowa przepustu zlokalizowanego pod drogą wojewódzka nr 263  
w m. Kłodawa 
 
 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, działając w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), dalej  ustawa Pzp, modyfikuje 
treść pkt. 7.2 ppkt 4 lit.  b) Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
dalej SWZ , które otrzymują brzmienie: 
 
7.2 ppkt 4 lit. b) Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia 
posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakres 
wykonywanej przez nich czynności oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami podając 
podstawę dysponowania tymi osobami: 

Zespół Kierownika Budowy: 

Lp Stanowisko Wymaga 
liczba osób 

Wymagane uprawnienia i doświadczenie 

1. Kierownik 
budowy 

1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi lub 
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń oraz, który 
pełnił obowiązki kierownika budowy/robót przy realizacji min. 1 
zadania związanego z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na 
podbudowie z MCE na drodze kategorii minimum gminnej, 
doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót 
budowlanych, o wartości nie mniejszej niż  500 000,00 zł brutto. 

2 Kierownik 
robót 
mostowych 

1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami  
mostowymi lub uprawnienia konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń oraz, który pełnił w ciągu ostatnich 5 lat funkcję 
kierownika budowy/robót przy realizacji min. 2 zadań związanych z 
budową obiektu inżynierskiego drogowego na cieku wodnym. 

 

Ponadto na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
31.03.2021 r. do godz. 12:00. 

 



 
 
W związku z powyższym Zamawiający podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść               
pkt. 14.1,  16.1., 16.2 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, które otrzymują brzmienie:  

 
14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert  i trwa do dnia 29.04.2021 r. włącznie.  
16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem 

platformy  platformazakupowa.pl/pn/wzdw  zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15, w terminie                      
do 31.03.2021 r., do godziny 12:00 czasu lokalnego. 

16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 31.03.2021 r., o godzinie 12:05 czasu 
lokalnego. 

 

 

 

 


