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Uczestnicy  postępowania  

Nr WZ.272.14.2022 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: Rozbiórka i budowa mostu na potoku 
Babiogórskim w m. Zawoja w ciągu drogi powiatowej nr 1693 K Zawoja-Markowa w km 3+295 
wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu tymczasowego 
 
 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że 
Zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) w 
następującym zakresie: 
 
Pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b) Specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: 

„ w zakresie osób skierowanych przez wykonawc ę do realizacji zamówienia: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje: 

- jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń; 

oraz 

- jedną osobą na stanowisko Kierownika robót posiadającą odpowiednie uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie  w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

oraz 

- jedną osobą na stanowisko Kierownika robót posiadającą odpowiednie uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie  w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Jedna osoba może posiadać dwa lub więcej zakresów w/w uprawnień. 

Zamawiający uzna uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej i obecnie 
obowiązujących przepisów oraz uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 
przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220 z późn. zm.)  jeżeli będą potwierdzać wymagany zakres.  

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania 
do pracy osób wskazanych w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie 
osób wskazanych w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osób o 
kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu i doświadczeniu niezbędnym do wykonania 
zamówienia zgodnym z wymaganiami SWZ i nie mniejszych niż wymagane w SWZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie 
warunków zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie 
precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.”  
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W związku z dokonaną zmianą SWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 

10.06.2022r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2022 
r.  o godz. 11:00. 
 
Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 
 
- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 10.06.2022 r. 
do godz. 10:00 ”  

 
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2022 r. o godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu.”  
 
- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 08.07.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert” 

 
 

Stosownie do art. 286 ust. 5 i ust.7  ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejszą zmianę 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania i jest ona dla Wykonawców wiążąca.   
 

 
z  poważaniem 

STAROSTA SUSKI 
 

mgr Józef Bałos 
 

 


