
Ogłoszenie nr 500092173-N-2018 z dnia 26-04-2018 r. 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 547755-N-2018 Data: 

20/04/2018 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach,  
Krajowy numer identyfikacyjny 49193673500000,  
ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice,  
woj. małopolskie,  
państwo Polska,  
tel. 18 3524002,  
e-mail pzdgorlice@pzdgorlice.pl, 
 faks 18 3524002 w. 17.  
Adres strony internetowej (url): www.pzdgorlice.pl  
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1)  
Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: III Punkt: 1.3  
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków:  
W zakresie części I -za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna:  
a) wykonanie z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 
dwóch zamówień, odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ)  
b) dysponowanie przez wykonawcę wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia 
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadające doświadczenie zawodowe oraz 
przynależące do stosownej Izby Inżynierów Budownictwa (aktualny wpis). Zamawiający dokona 
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ)  
W zakresie części II -za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna:  
a) wykonanie z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 
jednego zamówienia, odpowiadającego robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia tj. budowie mostu jednoprzęsłowego o dł. minimum 30 m o konstrukcji nośnej 
płytowo-belkowej, żelbetowej, sprężonej.  
b) dysponowanie przez wykonawcę osobami posiadającymi uprawnienia niezbędnymi do 
realizacji przedmiotu zamówienia tj.: – minimum jedną osoba posiadająca uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej – minimum jedną 
osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności drogowej  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków:  
W zakresie części I -za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna:  
a) wykonanie z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 
dwóch zamówień, odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia 
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Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ)  
b) dysponowanie przez wykonawcę wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia 
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadające doświadczenie zawodowe oraz 
przynależące do stosownej Izby Inżynierów Budownictwa (aktualny wpis). Zamawiający dokona 
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ)  
W zakresie części II -za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna:  
a) wykonanie z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 
jednego zamówienia, odpowiadającego robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia tj. budowie mostu jedno lub wieloprzęsłowego o dł. przęsła minimum 30 m 
o konstrukcji nośnej płytowo-belkowej, żelbetowej, sprężonej.  
b) dysponowanie przez wykonawcę osobami posiadającymi uprawnienia niezbędnymi do 
realizacji przedmiotu zamówienia tj.:  
– minimum jedną osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej 
 – minimum jedną osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2  
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-05-07, godzina: 09:30,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie  
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski  
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-05-09, godzina: 09:30,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać 
powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu > język polski 


