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II.1) Tekst, który należy zmienid:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 1.3  
 
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną 
polegającą na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dn. 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) drogi o wartości 
robót równej co najmniej 5.500.000,00 zł netto i udokumentuje, że robota ta została 
wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukooczona. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez 
Wykonawcę – „Wykaz robót budowlanych” (załącznik nr 8 do SIWZ). W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnid łącznie. 
W przypadku wykazania przez wykonawcę wartości niezbędnych do oceny spełniania 
warunku udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, zamawiający jako kurs 
wyliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank 
Polski w dniu publikacji o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
Narodowy Bank nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę wyliczenia, 
przyjmuje się średni kurs waluty, publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany; b) dysponuje lub będzie dysponował co 
najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia: • kierownik budowy (branża drogowa) - 
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej bez ograniczeo - z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym na 
stanowisku kierownika budowy, w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), na robotach związanych z budową, przebudową, 
odbudową lub remontem drogi, posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do 
prowadzenia robót w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej. • kierownik 
budowy (branża inżynieryjna - mostowa) - posiadający uprawnienia budowlane do 
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kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej - z co najmniej 3-
letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy, w rozumieniu 
ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), na 
robotach związanych z budową, przebudową, odbudową lub remontem drogi, posiadającym 
uprawnienia budowlane uprawniające do prowadzenia robót w zakresie przewidzianym w 
dokumentacji technicznej. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o 
uzupełniony przez Wykonawcę – „Wykaz osób” (załącznik nr 9 do SIWZ). W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnid łącznie. 
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnieo budowlanych, 
wymaga określonych uprawnieo budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy 
z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), rozumie 
przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie 
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów paostw 
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów 
regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach 
przewidzianych w ustawie z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w paostwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
65) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.) Osoby 
wskazane do realizacji zamówienia w wykazie osób, na dzieo podpisania umowy musza 
posiadad aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę i o ubezpieczeniu od 
odpowiedzialności cywilnej (dające prawo wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych).  
W ogłoszeniu powinno byd: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli 
wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę 
budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie (w rozumieniu 
ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) drogi 
o wartości robót równej co najmniej 5.500.000,00 zł netto i udokumentuje, że robota ta 
została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukooczona. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o 
uzupełniony przez Wykonawcę – „Wykaz robót budowlanych” (załącznik nr 8 do SIWZ). W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy 
spełnid łącznie. W przypadku wykazania przez wykonawcę wartości niezbędnych do oceny 
spełniania warunku udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, zamawiający jako 
kurs wyliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy 
Bank Polski w dniu publikacji o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
Narodowy Bank nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę wyliczenia, 
przyjmuje się średni kurs waluty, publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany; b) dysponuje lub będzie dysponował co 
najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia: • kierownik budowy (branża drogowa) - 
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej bez ograniczeo - z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym na 
stanowisku kierownika budowy, w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 



(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), na robotach związanych z budową, przebudową, 
odbudową lub remontem drogi, posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do 
prowadzenia robót w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej. • kierownik 
budowy (branża inżynieryjna - mostowa) - posiadający uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej - z co najmniej 3-
letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy, w rozumieniu 
ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), na 
robotach związanych z budową, przebudową, odbudową lub remontem obiektów 
mostowych, posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do prowadzenia robót w 
zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej. Zamawiający dokona oceny spełnienia 
warunku w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę – „Wykaz osób” (załącznik nr 9 do 
SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten 
należy spełnid łącznie. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych 
uprawnieo budowlanych, wymaga określonych uprawnieo budowlanych na podstawie 
aktualnie obowiązującej ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 290 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub 
odpowiednich przepisów paostw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub paostw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania 
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje 
zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paostwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1946 z późn. zm.) Osoby wskazane do realizacji zamówienia w wykazie osób, na dzieo 
podpisania umowy musza posiadad aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków 
właściwej Izby Samorządu Zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę 
Izbę i o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (dające prawo wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych).  
 


