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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Świnoujście
Krajowy numer identyfikacyjny: 8551571375
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 1/5
Miejscowość: Świnoujście
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 72-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Bimkiewicz
E-mail: bzp@um.swinoujscie.pl
Tel.: +48 913212425
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa i przebudowa dróg w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do
infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I” z podziałem na pięć części
Numer referencyjny: BZP.271.1.2.2022

II.1.2)

Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych budową i przebudową dróg w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu –
etap I w podziale na V części

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2022
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: WIMARIUSZ
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-002738
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 009-016679
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/01/2022
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Zadanie 1: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i
Dworcową- odcinek od km 0+380 do końca opracowania
Powinno być:
Zadanie 1: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i
Dworcową- odcinek od przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego od km 0+470,71 do
skrzyżowania z ul. Wolińską)”
Numer sekcji: III.1.2
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Minimalny poziom zdolności dla Części 1:
Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za
ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 4 200 000,00 PLN (słownie: cztery miliony
dwieście tysięcy złotych);
Minimalny poziom zdolności dla Części 2:
Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za
ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 5 500 000,00 PLN (słownie: pięć milionów
pięćset tysięcy złotych);
Minimalny poziom zdolności dla Części 3:
Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za
ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w 5 500 000,00 PLN (słownie: pięć milionów pięćset
tysięcy złotych);
Minimalny poziom zdolności dla Części 4:
Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za
ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w 5 500 000,00 PLN (słownie: pięć milionów pięćset
tysięcy złotych);
Minimalny poziom zdolności dla Części 5:
Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
za ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć
milionów złotych);
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww.
warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
W przypadku ubiegania się o więcej niż jedną część zamówienia Wykonawcy powinni wykazać spełnianie ww.
warunków oddzielnie dla każdej części zamówienia. Oznacza to, że w przypadku składania przez wykonawcę
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ofert na więcej niż jedną część, wymóg minimalnego obrotu sumuje się dla wszystkich części, na które
wykonawca składa oferty
Powinno być:
Minimalny poziom zdolności dla Części 1:
Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za
ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 4 200 000,00 PLN (słownie: cztery miliony
dwieście tysięcy złotych);
Minimalny poziom zdolności dla Części 2:
Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za
ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 5 500 000,00 PLN (słownie: pięć milionów
pięćset tysięcy złotych);
Minimalny poziom zdolności dla Części 3:
Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za
ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w 2 600 000,00 PLN (słownie: dwa miliony sześćset
tysięcy złotych);
Minimalny poziom zdolności dla Części 4:
Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za
ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w 5 500 000,00 PLN (słownie: pięć milionów pięćset
tysięcy złotych);
Minimalny poziom zdolności dla Części 5:
Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
za ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć
milionów złotych);
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww.
warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
W przypadku ubiegania się o więcej niż jedną część zamówienia Wykonawcy powinni wykazać spełnianie ww.
warunków oddzielnie dla każdej części zamówienia. Oznacza to, że w przypadku składania przez wykonawcę
ofert na więcej niż jedną część, wymóg minimalnego obrotu sumuje się dla wszystkich części, na które
wykonawca składa oferty
Numer sekcji: III.1.2
Część nr: 1 - 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnych standardów
Zamiast:
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Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w pozostałych sekcjach, Zamawiający określa w niniejszej części
wymagania w zakresie podmiotowych środków dowodowych.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których
mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 7,8 i 10 ustawy Pzp;
5) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej (wzór – załącznik nr 3 do SWZ),
6) oświadczenie Wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy lub o przychodzie wykonawcy w obszarze
objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - za ten okres ;
7) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 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;
8) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
Powinno być:

5/8

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w pozostałych sekcjach, Zamawiający określa w niniejszej części
wymagania w zakresie podmiotowych środków dowodowych.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których
mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 7,8 i 10 ustawy Pzp;
5) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej (wzór – załącznik nr 3 do SWZ),
6) oświadczenie Wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy lub o przychodzie wykonawcy w obszarze
objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - za ten okres ;
7) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 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;
8) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
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informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami,
9) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem;
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1 - 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnych standardów
Zamiast:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się
kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona, tj. personel
proponowany do pełnienia funkcji:
A. Kierownika Budowy ( wymagana liczba osób: 1) osoba posiadająca co najmniej :
a) niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) lub
odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie
wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi. Za uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń należy rozumieć uprawnienia do kierownia robotami w danej specjalności bez ograniczeń w
rozumieniu ustawy z dnia 07.01.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w danej
specjalności, oraz
b) doświadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie
lub remoncie drogi lub ulicy klasy min. L, obejmującego wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o
długości co najmniej 500 m, na stanowisku/stanowiskach Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych,
a okres pełnienia ww. funkcji obejmował całość realizacji zadania tj. od przekazania placu budowy do odbioru
końcowego inwestycji.
B. Kierownika Robót branży instalacyjnej sanitarnej ( wymagana liczba osób: 1)- osoba posiadająca co najmniej
niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiednie uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do
kierowania robotami budowlanymi. Za uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń należy
rozumieć uprawnienia do kierowania robotami w danej specjalności bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z
dnia 07.01.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w danej specjalności.
C. Kierownika Robót branży elektrycznej ( wymagana liczba osób: 1)- osoba posiadająca co najmniej niezbędne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi. Za uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń należy rozumieć uprawnienia do kierowania robotami w danej specjalności
bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07.01.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiednie uprawnienia
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budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania
zamówienia w danej specjalności.
D. Kierownika Robót branży teletechnicznej ( wymagana liczba osób: 1)- osoba posiadająca co najmniej
niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z pkt VI SWZ
ppkt 1.2.4 lit. D SWZ.
E. Kierownika Robót do spraw zieleni ( wymagana liczba osób: 1) – osoba posiadająca wykształcenie
średnie lub wyższe w specjalności biologia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, ogrodnictwo bądź
leśnictwo oraz posiadająca doświadczenie w kierowaniu pracami przy realizacji co najmniej jednego zadania
polegającego na wycince drzew przy budowie lub przebudowie drogi oraz co najmniej jednego zadania
polegającego na zagospodarowaniu zieleni w pasach dróg publicznych.
Powinno być:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się
kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona, tj. personel
proponowany do pełnienia funkcji:
A. Kierownika Budowy ( wymagana liczba osób: 1) osoba posiadająca co najmniej :
a) niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) lub
odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie
wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi. Za uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń należy rozumieć uprawnienia do kierownia robotami w danej specjalności bez ograniczeń w
rozumieniu ustawy z dnia 07.01.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w danej
specjalności, oraz
b) doświadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie
lub remoncie drogi lub ulicy klasy min. L, obejmującego wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o
długości co najmniej 500 m, na stanowisku/stanowiskach Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych,
a okres pełnienia ww. funkcji obejmował całość realizacji zadania tj. od przekazania placu budowy do odbioru
końcowego inwestycji.
B. Kierownika Robót branży instalacyjnej sanitarnej ( wymagana liczba osób: 1)- osoba posiadająca co najmniej
niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiednie uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do
kierowania robotami budowlanymi. Za uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń należy
rozumieć uprawnienia do kierowania robotami w danej specjalności bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z
dnia 07.01.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w danej specjalności.
C. Kierownika Robót branży elektrycznej ( wymagana liczba osób: 1)- osoba posiadająca co najmniej niezbędne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi. Za uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń należy rozumieć uprawnienia do kierowania robotami w danej specjalności
bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07.01.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiednie uprawnienia
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budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania
zamówienia w danej specjalności.
D. Kierownika Robót branży teletechnicznej ( wymagana liczba osób: 1)- osoba posiadająca co najmniej
niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z pkt VI SWZ
ppkt 1.2.4 lit. D SWZ.
E. Kierownika Robót do spraw zieleni ( wymagana liczba osób: 1) – osoba posiadająca doświadczenie w
kierowaniu pracami przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na wycince drzew przy budowie
lub przebudowie drogi oraz co najmniej jednego zadania polegającego na zagospodarowaniu zieleni w pasach
dróg publicznych.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 - 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 17/02/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 24/02/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1 - 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/05/2022
Powinno być:
Data: 24/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1-5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/02/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 24/02/2022
Czas lokalny: 12:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

