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Bierutów, dnia 15.02.2023 r. 

IR.271.4.2023.JP.3 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 

2023/BZP 00085341 dnia 07.02.2023 r. 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 
 Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający zmienia 

treść SWZ. Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie warunków udziału w 

postępowaniu. 

 Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp Zamawiający udostępnił na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow informację 

o zmianie treści SWZ. 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego zapytań do postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Zamawiający zmienia treść SWZ. Zamawiający wprowadza 

zmiany w rozdz. XV ust. 2 pkt 4 lit. b, który otrzymuje brzmienie:  

„ROZDZIAŁ XV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

dotyczące: […] 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej 

Określenie warunków:  

CZĘŚĆ I: 

b) Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie min. 1 

osobą na stanowisku Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane 

w odpowiedniej specjalności wraz z informacją na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 

zamówienia oraz min. 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi 

lub w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, w tym należy wykazać min. jedną 

robotę polegającą na budowie, modernizacji, odbudowie, przebudowie 

oświetlenia drogowego na wartość co najmniej 350.000,00 zł brutto. 

 Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na 

podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

CZĘŚĆ II: 

b) Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie min. 1 

osobą na stanowisku Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane 

w odpowiedniej specjalności wraz z informacją na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 

zamówienia oraz min. 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi 

lub w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, w tym należy wykazać min. jedną 

https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow
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robotę polegającą na budowie, modernizacji, odbudowie, przebudowie 

oświetlenia drogowego na wartość co najmniej 350.000,00 zł brutto. 

 Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na 

podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

CZĘŚĆ III: 

b) Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie min. 1 

osobą na stanowisku Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane 

w odpowiedniej specjalności wraz z informacją na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 

zamówienia oraz min. 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi 

lub w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, w tym należy wykazać min. jedną 

robotę polegającą na budowie, modernizacji, odbudowie, przebudowie 

oświetlenia drogowego na wartość co najmniej 300.000,00 zł brutto. 

 Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na 

podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła:  Joanna Płóciennik  

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów 

Urząd Miejski w Bierutowie 

tel. 71 314 62 51 wew. 22 
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