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ZMIANA 
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

  

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.)  dokonał zmiany treści SWZ , w  postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-
Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185 w następujący sposób: 
 

1. Zmianie ulega treść SWZ – str. nr 1 i nr 2 : Część 3 ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu: 
  

  Jest: 

     4. Zamówienie realizowane jest ze środków będących w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu oraz 
środków z Funduszu Dróg Samorzadowych. 

     5. Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, 
Zamawiający zgodnie z art. 310 pkt 1ustawy P.z.p przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, w całości 

lub w części w przypadku nie przyznania środków finansowych pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych  
       przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Dróg Samorządowych              

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1430). 
 
Po poprawieniu ma być:  

      4. Zamówienie realizowane jest ze środków będących w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu oraz 
środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg . 

      5. Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, 
Zamawiający zgodnie z art. 310 pkt 1ustawy P.z.p przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, w całości 

lub w części w przypadku nie przyznania środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Rządowym Funduszu Rozwoju 
Dróg (Dz.U. z 2020 r. poz. 1430). 

 

2. Zmianie ulega treść SWZ – str. nr 3 : Część 8 ust. 2 pkt 4 lit. b) i c) w brzmieniu: 
 

  Jest: 
b) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy  posiadająca uprawnienia budowlane do   

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej , lub odpowiadające im uprawnienia wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów  , w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie od uzyskania 
uprawnień budowlanych na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych na zadaniach 
związanych z budową, przebudową lub remontem dróg ( z wyłączeniem remontów cząstkowych dróg)  oraz pełnił 
funkcję Kierownika budowy, Kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru robót drogowych na  minimum 1  
zadaniu polegającym na budowie , przebudowie   lub  remoncie  dróg   (z wyłączeniem remontów cząstkowych)    
o  wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (brutto)(słownie: pięć milionów złotych ). 

c)  jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót drogowych  posiadająca uprawnienia      

budowlane do   kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub odpowiadające im uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów  , w tym co najmniej 2 letnie doświadczenie od 
uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych na 
zadaniach związanych z budową, przebudową lub remontem dróg ( z wyłączeniem remontów cząstkowych dróg)  
oraz pełnił funkcję Kierownika budowy, Kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru robót drogowych na  
minimum 1  zadaniu polegającym na budowie , przebudowie   lub  remoncie  dróg   (z wyłączeniem remontów 
cząstkowych) o  wartości robót nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (brutto) (słownie: dwa miliony złotych ). 

 
Po poprawieniu ma być:  
b) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy  posiadająca uprawnienia budowlane            

bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej , lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów , w tym co najmniej 5 letnie 
doświadczenie od uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót 
drogowych na zadaniach związanych z budową, przebudową lub remontem dróg ( z wyłączeniem remontów 
cząstkowych dróg)  oraz pełnił funkcję Kierownika budowy, Kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru 
robót drogowych na  minimum 1  zadaniu polegającym na budowie , przebudowie   lub  remoncie  dróg               
(z wyłączeniem remontów cząstkowych) o  wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (brutto)(słownie: pięć 

milionów złotych ). 
c)  jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót drogowych  posiadająca uprawnienia      

budowlane bez ograniczeń do   kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów  , w tym co najmniej 2 letnie 
doświadczenie od uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót 
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drogowych na zadaniach związanych z budową, przebudową lub remontem dróg (z wyłączeniem remontów 
cząstkowych dróg)  oraz pełnił funkcję Kierownika budowy, Kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru 
robót drogowych na  minimum 1  zadaniu polegającym na budowie , przebudowie   lub  remoncie  dróg                 
(z wyłączeniem remontów cząstkowych) o  wartości robót nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (brutto) (słownie: dwa 

miliony złotych). 
 
 

Powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące przy składaniu ofert. 
Zmiany te skutkują koniecznością zmiany treści ogłoszenia, natomiast  nie  wymagają dodatkowego czasu na 
sporządzenie oferty.  
W związku z powyższym termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  
 

 

 
 
 

Sprawę prowadzi: 
mgr Marcin Cetnarowicz - Inspektor 
tel. 16 621 64 49  wew: 27 
tel. kom.: 730 611 617  
e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 
 

 
                                                                                                                                                                       p.o. Dyrektora 
                                                                                                                                                                 mgr Robert Dąbrowski 
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