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O G Ł O S Z E N I E  
 

w sprawie zmiany treści  
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:  

 
 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 na terenie 
Gminy Kunice, Gminy Ruja, Gminy Chojnów, Gminy Krotoszyce, Gminy 

Legnickie Pole 
 

RZ.272.1.20.2022 

  
 

 

 Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1710), z uwagi na konieczność wprowadzenia korekty ilości 

wymaganego przez zamawiającego sprzętu oraz doprecyzowania zapisów z nią związanych, 

zamawiający zmienia treść Specyfikacji warunków zamówienia, w tym termin składania i otwarcia 

ofert oraz termin związania ofertą, w następujący sposób: 

 

 

1. W zakresie określenia warunku udziału dotyczącego kwalifikacji zawodowych oraz wymaganej 

liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę zmienia się: 

 

1) w projekcie umowy: § 4 ust. 9 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie  

„1) Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących 
czynności w trakcie realizacji zamówienia dotyczą czynności polegających na obsłudze pługopiaskarek 
oraz ładowarki do załadunku. Wykonawca, przyjmując do realizacji przedmiot umowy, zatrudni na ww. 
stanowiskach konieczną do prawidłowego wykonania liczbę osób, tj. minimum 4 operatorów 
pługopiaskarek i jednego operatora ładowarki do załadunku;”. 

 

2) w SWZ rozdz. I-XXIV i rozdz. XXV Załączniki: 
a) w rozdz. IV (Opis przedmiotu zamówienia) w ust. 10 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie  

„1) Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących 
czynności w trakcie realizacji zamówienia dotyczą czynności polegających na obsłudze 
pługopiaskarek oraz ładowarki do załadunku. Wykonawca, przyjmując do realizacji przedmiot 
umowy, zatrudni na ww. stanowiskach konieczną do prawidłowego wykonania  liczbę osób, tj. 
minimum czterech operatorów pługopiaskarek i jednego operatora ładowarki do załadunku;”, 

 

b) w rozdz. VII ust. 2 pkt. 3-4 otrzymują następujące brzmienie: 
„3) kwalifikacji zawodowych, jeżeli dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania 
zamówienia i skieruje do jego realizacji wystarczającą liczbę osób, które posiadają odpowiednie 
kwalifikacje: operatora pługopiaskarki (minimum 4 osoby) i operatora ładowarki do załadunku 
(minimum 1 osoba); 
4) zdolności technicznej (sprzęt), jeżeli dysponuje odpowiednią ilością sprzętu i wyposażenia 
technicznego wraz z przeznaczonym dla każdej jednostki osobnym nośnikiem (o ile praca tej 
jednostki wymaga nośnika), z zapewnieniem możliwości jednoczesnej pracy – co najmniej czterech 
pługopiaskarek o ładowności co najmniej 10 ton każda, dwóch ładowarek, w tym jednej do 
załadunku (pojemność łyżki minimum 1,10 m3) i jednej do odśnieżania (pojemność łyżki minimum 
1,10 m3), dwóch pługów ciężkich oraz jednej odśnieżarki wirnikowej;”, 
 



c) w rozdz. XXV Załączniki 
- w załączniku nr 1a do SWZ wprowadza się w poz. 7 i 8 tabeli pługopiaskarkę nr 4, dalsze 
pozycje (wiersze) ulegają przesunięciu, 
- w załączniku nr 6 Wykaz sprzętu w poz. 1 kol. 4 zamiast „minimum 3szt.” wprowadza się 
„minimum 4szt.”. 

 

2. W zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą wprowadza się:  

- nowy termin składania ofert: 11.10.2022 r. godz. 9:00, 

- nowy termin otwarcia ofert: 11.10.2022 r. godz. 10:00, 

- nowy termin związania ofertą 09.11.2022 r. 

 

Wymienione w ust. 1 pkt 1-2 zmienione pliki Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią 

załączniki do niniejszego ogłoszenia. 

Informuję jednocześnie, że w wyniku powyższych korekt zmienia się Ogłoszenie 

o zamówieniu. W załączeniu Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia. 

 

 
 
 
 
 

 
           Zatwierdzono: 
 
         Krzysztof Sowiński – Członek Zarządu Powiatu 

    Kierownik Zamawiającego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legnica, 05.10.2022 r. 


