
 

 

 

Zamawiający:  
Gmina Miejska Przemyśl - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu 
ul. Wybickiego 1 
37-700 Przemyśl 
 

Przemyśl, 30.12.2022 r. 
 
Numer postępowania: ZDM.NE-3.333.36.2022 
 

 
Informacja 

o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dokumentacja projektowa 
dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyślu 
 
 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający zmienia  treść 
specyfikacji warunków zamówienia jak niżej:  
 
W rozdziale VII ust. 2.4.1. otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
„wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 8 lat, wykonał należycie co najmniej jedną 
dokumentację projektową polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy 
(przebudowy) drogi publicznej, na podstawie której Zamawiający mógł uzyskać zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej (ZRID)”,  
 
W rozdziale IX ust. 3.1. otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
„wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, 
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których  usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego  
były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 
miesięcy”; 
 
 
W rozdziale XVII ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/707830 w myśl Ustawy PZP na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 12.01.2023 r. do godziny 10:00.” 
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W rozdziale XVIII ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
 
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2023 r. o godzinie 10:05” 
 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Wskazane powyżej zmiany treści SWZ, stają się 
jej integralnymi częściami i są wiążące przy składaniu ofert. 
                                                                         
 
 

 DYREKTOR 
   Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu 
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