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Pęczniew, dnia 07.01.2021 r. 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w 

miejscowości Pęczniew”. 

  

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający                        

w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, treści ogłoszenia oraz dodaje 

załącznik nr 2.6  do formularza oferty - formularz wyceny ofertowej, w zakresie wskazanym 

poniżej, ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami przedłuża się termin składania 

ofert do 25.01.2021 r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące 

dla Wykonawców: 

ZMIANY TREŚCI SIWZ: 

1) pkt. IX. 2 A) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

IX.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                                          

w postępowaniu dotyczące: 

A) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Wykonawca spełni warunek, jeśli: 

- wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane 

polegające na budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg publicznych (zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

Dz.U.2016.124 t.j.) klasy technicznej min. D. 

Wartość każdej budowy/rozbudowy/przebudowy nie może być niższa niż 220 000, 00 zł 

netto. 

oraz 

- wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować i skieruje do realizacji zamówienia publicznego 

osoby, mogące pełnić funkcje: 
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Funkcja Wymagane uprawnienia i doświadczenie 

Kierownik 
budowy 

w specjalności 
inżynieryjnej 

drogowej 

 

Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
inżynieryjnej drogowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika 
budowy lub robót przy minimum 2 zadaniach polegających na budowie, przebudowie lub 

rozbudowie dróg publicznych klasy technicznej min. D, 

o wartości nie mniejszej niż 220 000,00 zł (netto) każde zadanie. 

Kierownik robót 
sanitarnych 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – wymagane co 

najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót sanitarnych liczone od 
dnia uzyskania uprawnień. 

Kierownik robót 
elektrycznych 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

– wymagane co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót 
elektrycznych liczone od dnia uzyskania uprawnień. 

Kierownik robót 
konstrukcyjno- 
budowlanych 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń albo  odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – 

wymagane co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót 
budowlanych  liczone od dnia uzyskania uprawnień.  

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 

2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania  w zakresie objętym 

niniejszym zamówieniem. Zamawiający dopuści odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub 

odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju,  z którego pochodzi dana osoba, 

które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. 

 W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w 

innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z 
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uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.  

W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie 

na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji 

zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. Dopuszcza się uprawnienia 

równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które 

posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych 

funkcji w dotychczasowym zakresie. 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację niniejszego zamówienia. 

 

2)      pkt XVII.9 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

XVII.9 „Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i 

oznakować w następujący sposób:  

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: ,, Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej 
w miejscowości Pęczniew ”. 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM : 25.01.2021 r. godz. 10:00 

3)      pkt XVIII.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

XVIII.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Urząd Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12; 99-235 Pęczniew  

(sekretariat)  

i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XVII SIWZ.  

w terminie do dnia 25.01.2021 r. godz. 10:00”. 

 

4)      pkt. XVIII.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

        XVIII.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  

Urząd Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12; 99-235 Pęczniew  

(sala konferencyjna – I piętro)  

w dniu 25.01.2021 r. godz. 10:15 
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W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zmian do powyższego 

ogłoszenia poprzez wskazanie terminu składania ofert. Zamawiający zmiany w treści SIWZ 

oraz dodania załącznika nr 2.6  do formularza oferty - formularz wyceny ofertowej  i zmiany 

ogłoszenia dokonał w dniu 07.01.2021 roku, wydłużając jednocześnie wskazany pierwotnie w 

SIWZ termin składania ofert – ogłoszenie nr 777291-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem postanowień SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu 

publicznym, oferty należy składać do dnia 25.01.2021 roku do godz. 10:00. 

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.  

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia na w/w postępowanie nr 777291-

N-2020 z dnia 31.12.2020 r. 

 

Wójt Gminy Pęczniew 

 

/-/ Marcin Janiak 

 

 


