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Wyjaśnienie i zmiany treści SłVZ

Dotyczy postępowania o udzielenię zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na: ,rRozbudowę drogi powiatowej nr 23591ł Radzanów - Drzazgawraz z
mostem o JNI01005659 na rze§e Wkrao'

I. ZMIANA TREŚCI SWZ

Dzińając w oparciu o art. 286 ust, 2 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy

następujące zapisy SWZ :

Zmiana nr 1 (zmiana samodzielnie dokonana prżĘz Zamawiającego):

W Tomie I Rozdziale 1 postanowienie pkt 9.2, otrzymĄe brzmienie:

Zdolności technicznej lub zawodowej :

a) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazac się wiedzą i dośw-iadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu), (def.

wykonania zadania. protokoł odbioru lub dokument ro\^/noważny) w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenta dzłałalności jest krótszy -
lł, tym okresie:

r co najmniej 1 obieL:tu mostowego o schemacie statycznym belki o rozpiętości min.

1 8. 00 m" wykonani e przebudowy/budow,v/rozbudowy
r co najmniej 1 dro_qi klasy min. L o dfugości min. 1,5 km wrazz budową chodnikai

ściezki pieszo-rowerowej lub ściezki rowerowej o dł. min 0"5 km wraz budową
kanaliza$i deszczowej o dł. min 0,2 knl oraz z budową oświetlenia ulicznego o
wartości min 1-50.000,00 zł

. wykonanie budowy/rozbudowy ronda o średnicy zewnętrznej min. 30"00 m.

b) <rsób:

- osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Robót Mostorvych:
-liczbaosób: 1



- minimalne kwalifikacje: osoba wskazana na stanowisko Kierownika Robót Drogowych
winna posiadać: uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 |ipca 1994 r. Prawo
budowlane, do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inĘnieryjnej mostowej bez ograniczeń

- doświadczenie zawodowe: doświadczenie w realizacji min. 1 zadania od rozpoczęcia robot
do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokoł odbioru lub równowźźny
dokument), obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu mostowego o
schemacie statycznym belki o rozpiętości min 18,0 m, na stanowisku kierownik budowy,
kierownik robót, inspeklor nadzotu

Zmiana nr 2 (zmian a s a mod z iel n ie d o ko n an a prz'ęz. Zlam ałv iai ące go) :

W Tomie I Rozdziale 1 postanowienie pkt 18.1, otrzymuje brzmienie.

,,Termin związania ofeitą wynosi 30 dni, tj. do dnia 08.10.202l, r. Bieg terminu n^łiązania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to. a9.a9.2a21 r. godz. 9.00, termin otwarcia ofert to:

09.09.2021 r. godz. 10.00.

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu zastńa zamięszczana w- Biuletynie Zamówień

Publicznych w dniu 01.09.2a21 r. pod numelem z)żllBZP 00l66616i01
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