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RI.271.1.18.2022 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  

Budowa chodnika na ulicy Kołbielskiej w Stojadłach 

Informacja 
 

Zamawiający niniejszym informuje, że zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w 
przedmiotowym postępowaniu w taki sposób, że treść jej Pkt. VIII. Warunki udziału w postępowaniu pkt 1 ppkt 
2) lit. c) oraz litera d) w zakresie doświadczenia otrzymują następujące brzmienie:  

 
„c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ważnej polisy lub innego dokumentu 
potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 100.000.- zł na każde zdarzenie wraz z 
potwierdzeniem opłacenia składki za tę polisę. Wykonawca będzie zobowiązany utrzymywać ważną 
polisę przez cały okres realizacji Umowy. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej  

Warunek spełni wykonawca, który: 

 udokumentuje, iż zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane 
polegające na budowie,  lub/i przebudowie  chodników dla pieszych lub/i ścieżek rowerowych lub/i 
ciągów pieszo – jezdnych lub/i parkingów z kostki o wartości minimum 50 000.- zł brutto każda, wraz z 
załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 
dokumenty, 
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie analizy złożonego wykazu wykonanych 
robót (Załącznik Nr 4 do SWZ) oraz załączonych dowodów określających czy roboty te zostały wykonane 
należycie.  

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynamniej jeden z 
wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie.” 

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:  
1/ Pkt XIV. Sposób oraz termin składania ofert ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2022 r., o godz. 11:00 - decyduje data oraz dokładny czas   

(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego.” 
2/ Pkt XV. Termin otwarcia ofert ust. 1 otrzymuje brzmienie:   
„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 22.09.2022 r. godz. 

11.30. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.” 
3/ Pkt XVI. Termin związania ofertą ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni tj. do dnia 21.10.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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