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Bydgoszcz, dnia 22.11.2022r.  

 

 

WZP-II.271.70.2022.B 

 
 
 
Oznaczenie i numer sprawy: 
„Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki pomiędzy ul. Bydgoskich 
Olimpijczyków, a ul. Andersa w Bydgoszczy” - WZP.271.70.2022.B. 

 
 
 

W związku z pytaniem Wykonawcy dotyczącym warunków udziału w postępowaniu, 

działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z  2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, iż treść rozdziału XXI pkt. 2 

specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) przyjmuje brzmienie: 

 
„2. Zamawiający, w oparciu o art.112 uPzp, wymaga wykazania spełniania warunku udziału w 

postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) Wykonawca, składający ofertę musi wykazać, że dysponuje osobą posiadającą 

wymagane prawem budowlanym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, posiadającą 

doświadczenie w nadzorowaniu min. 1 inwestycji polegających na budowie 

ścieżki/chodnika o nawierzchni mineralnej o pow. min. 200 m2. 

Wyżej wymieniona osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej uPb, tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 

ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów.  W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje 

równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a 

uPb. 

2) Wykonawca, składający ofertę musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci 

wykonania, co najmniej 2 zamówień na roboty budowlane, polegających na budowie 

ścieżki/chodnika o nawierzchni mineralnej, o łącznej pow. min. 350 m2. 
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Przedmiotowe zamówienia winny zostać ukończone w okresie 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert. 

 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, przedłużone zostają terminy 

składania i otwarcia ofert, do dnia 1.12.2022r.  

W konsekwencji, zmianie ulegają również zapisy: 

1) Rozdz. XI pkt. 1 swz, który przyjmuje brzmienie: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 30.12.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

2) Rozdz. XIII pkt. 1 swz, który przyjmuje brzmienie: 

„1. Składanie ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, 

należy złożyć za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz, w 

zakładce dedykowanej postępowaniu, do dnia 1.12.2022r. do godz. 11:00.”. 

3) Rozdz. XIV pkt. 1 swz, który przyjmuje brzmienie: 

 „1. Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu 1.12.2022r. o godz. 11.30. 

Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj 

oferty”. 

 
Zamawiający informuje również, iż zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu. 
 
 
 
Sekretarz Komisji Przetargowej 
Adam Wesołowski  
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