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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.  

 „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” 

w podziale na części 

 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający informuje, iż w ww. 

postępowaniu dokonuje się zmian treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Zmiany te dotyczą Rozdziału 6. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy 

wykluczenia z art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 (dla cz. 1 i cz. 2) w ust. 1 pkt 2 lit. d) 

zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu z: 

„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 oświetlenia drogowego, i/lub 

ulicznego, i/lub ciągu pieszo-jezdnego, i/lub ścieżek rowerowych, i/lub chodników, 

i/lub peronów, i/lub placów, i/lub parkingów i/lub portów o wartości robót minimum 

150 000,00 zł brutto każda; wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane 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,  

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego 

oświadczenia Wykaz wykonanych robót – Załącznik nr 3 oraz załączonych dowodów.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. 

konsorcjum), przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie 

powyższego warunku samodzielnie.”  

na zapis: 

„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 oświetlenia drogowego, i/lub 

ulicznego, i/lub ciągu pieszo-jezdnego, i/lub ścieżek rowerowych, i/lub chodników, 

i/lub peronów, i/lub placów, i/lub parkingów i/lub portów o wartości robót minimum 

140 000,00 zł brutto każda; wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane 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,  

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego 

oświadczenia Wykaz wykonanych robót – Załącznik nr 3 oraz załączonych dowodów.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. 

konsorcjum), przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie 

powyższego warunku samodzielnie.”  

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 3 o wskazana 

wartość wykazywanych robót. Nowy wzór zostanie załączony na stronie prowadzonego 

postępowania. 

Dodatkowo mając na uwadze czas niezbędny na wprowadzenie ewentualnych zmian w 

przygotowywanych przez Wykonawców ofertach Zamawiający dokonuje również 



 
modyfikacji terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 13 ust. 5 SWZ (I) oraz 

modyfikacji terminu otwarcia ofert, o którym mowa w Rozdziale 14 ust. 1 SWZ (II): 

(I) Zamawiający wprowadza zmianę zapisu z: 

„5. Termin składania ofert upływa w dniu 20.07.2021 r., o godz. 10:00 – decyduje data 

oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego.” 

na zapis: 

„5. Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2021 r., o godz. 10:00 – decyduje data 

oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego.” 

(II) Zamawiający wprowadza zmianę zapisu z: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 

20.07.2021 r. godz. 10.30. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i 

otwarcie ofert.” 

na zapis: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 

21.07.2021 r. godz. 10.30. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i 

otwarcie ofert.” 

 

Ponadto zmianie ulega termin związania ofertą, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 1 SWZ 

tj.: 

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu z: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy 

czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upłynął termin składania 

ofert, tj. do dnia 18.08.2021 r.”   

na zapis: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy 

czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upłynął termin składania 

ofert, tj. do dnia 19.08.2021 r.”   
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