
 

Znak sprawy: PFiZP 271.3.2023 

 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. : Modernizacja infrastruktury 

drogowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn. 

 

Gmina i Miasto Stawiszyn, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

w rozdziale IX warunki udziału w postępowaniu pkt. 2 ppkt. 4a. 

 

JEST: 

4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ: 

a) Zadanie nr 1-Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zadanie związane z budową 

lub przebudową drogi o nawierzchni asfaltowej  o kwocie nie mniejszej niż  250 000,00 

zł brutto ( zrealizowane w ramach jednej umowy) wraz z podaniem jej rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały  

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych        dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

Zadanie nr 2-Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zadanie związane z budową 

lub przebudową drogi o nawierzchni asfaltowej  o kwocie nie mniejszej niż  350 000,00 

zł brutto ( zrealizowane w ramach jednej umowy) wraz z podaniem jej rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały  

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych        dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

Zadanie nr 3-Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 



 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zadanie związane z budową 

lub przebudową drogi o nawierzchni asfaltowej  o kwocie nie mniejszej niż  100 000,00 

zł brutto ( zrealizowane w ramach jednej umowy) wraz z podaniem jej rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały  

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych        dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

Zadanie nr 4-Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zadanie związane z budową 

lub przebudową drogi o nawierzchni asfaltowej  o kwocie nie mniejszej niż  250 000,00 

zł brutto ( zrealizowane w ramach jednej umowy) wraz z podaniem jej rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały  

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych        dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

Zadanie nr 5-Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zadanie związane z budową 

lub przebudową drogi o nawierzchni asfaltowej  o kwocie nie mniejszej niż  250 000,00 

zł brutto ( zrealizowane w ramach jednej umowy) wraz z podaniem jej rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały  

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych        dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

Zadanie nr 6-Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zadanie związane z budową 

lub przebudową drogi o nawierzchni asfaltowej  o kwocie nie mniejszej niż  700 000,00 

zł brutto ( zrealizowane w ramach jednej umowy) wraz z podaniem jej rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały  

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych        dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 



 

Zadanie nr 7-Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zadanie związane z budową 

lub przebudową drogi o nawierzchni asfaltowej  o kwocie nie mniejszej niż  700 000,00 

zł brutto ( zrealizowane w ramach jednej umowy) wraz z podaniem jej rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały  

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych        dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

 

POWINNO BYĆ: 

4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ: 

a) Zadanie nr 1-Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zadanie związane z 

budową, przebudową lub rozbudową drogi o kwocie nie mniejszej niż  250 000,00 zł 

brutto  ( zrealizowane w ramach jednej umowy) wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały  

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych        dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

Zadanie nr 2-Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zadanie związane z 

budową, przebudową lub rozbudową drogi o kwocie nie mniejszej niż  350 000,00 zł 

brutto ( zrealizowane w ramach jednej umowy) wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały  

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych        dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

Zadanie nr 3-Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zadanie związane z 

budową, przebudową lub rozbudową drogi o kwocie nie mniejszej niż  100 000,00 zł 

brutto ( zrealizowane w ramach jednej umowy) wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, 



 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały  

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych        dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

Zadanie nr 4-Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zadanie związane z 

budową, przebudową lub rozbudową drogi o kwocie nie mniejszej niż  250 000,00 zł 

brutto ( zrealizowane w ramach jednej umowy) wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały  

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych        dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

Zadanie nr 5-Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zadanie związane z 

budową, przebudową lub rozbudową drogi o kwocie nie mniejszej niż  250 000,00 zł 

brutto ( zrealizowane w ramach jednej umowy) wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały  

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych        dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

Zadanie nr 6-Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zadanie związane z 

budową, przebudową lub rozbudową drogi o kwocie nie mniejszej niż  700 000,00 zł 

brutto ( zrealizowane w ramach jednej umowy) wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały  

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych        dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

Zadanie nr 7-Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zadanie związane z 

budową, przebudową lub rozbudową drogi o kwocie nie mniejszej niż  700 000,00 zł 



 

brutto  ( zrealizowane w ramach jednej umowy) wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały  

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych        dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

 

 

Treść powyższych zmian stanowi integralną część SWZ i należy je uwzględnić podczas 

przygotowywania ofert. 

 

 

                  Burmistrz Stawiszyna 

         /-/ Grzegorz Kaczmarek 


