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ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Ozimek przed upływem terminu składania ofert zmienia 
treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  
 

„Przebudowa zjazdu z przepustem nad rzeką Białką w m. Grodziec łączącego 
drogę krajową nr 46 z ul. Częstochowską” 

 
 

MIEJSCE, W KTÓRYM NALEŻY ZMIENIĆ TEKST: 
Rozdział XI pkt. 4.2) 
 
Było:  

1) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą 
lub osobami zdolną\ymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającą\ymi prawo do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: 

 tj. Kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności – drogowej i mostowej bez ograniczeń.  
 
Po zmianie:  

1) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą 
lub osobami zdolną\ymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającą\ymi prawo do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: 

 tj. Kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności – drogowej dotyczące dróg gminnych.  

 

Rozdział XX pkt 2.3  
Było: 
Za wskazanie osoby (kierownika budowy) z uprawnieniami w specjalności drogowej i 
mostowej, która posiada doświadczenie minimum 3 lata związane ze sprawowaniem funkcji 
kierownika budowy/robót Wykonawca otrzyma punkty według poniższej zasady - 
maksymalnie 20 pkt za wskazanie 15 lat doświadczenia i więcej. 
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Doświadczenie kierownika budowy  polegające na kierowaniu budową/ robotą w zakresie robót 
drogowych 3 lata  – 0 pkt 
Doświadczenie kierownika budowy  polegające na kierowaniu budową/ robotą w zakresie robót 
drogowych 6 lat  – 5 pkt 
Doświadczenie kierownika budowy  polegające na kierowaniu budową/ robotą w zakresie robót 
drogowych 9 lat  – 10 pkt 
Doświadczenie kierownika budowy  polegające na kierowaniu budową/ robotą w zakresie robót 
drogowych 12 lat  – 15 pkt 
Doświadczenie kierownika budowy  polegające na kierowaniu budową/ robotą w zakresie robót 
drogowych 15 lat  – 20 pkt 
 
Po zmianie: 
Za wskazanie osoby (kierownika budowy) z uprawnieniami w specjalności drogowej, która 
posiada doświadczenie minimum 3 lata związane ze sprawowaniem funkcji kierownika 
budowy/robót Wykonawca otrzyma punkty według poniższej zasady - maksymalnie 20 pkt za 
wskazanie 15 lat doświadczenia i więcej. 
Doświadczenie kierownika budowy  polegające na kierowaniu budową/ robotą w zakresie robót 
drogowych 3 lata  – 0 pkt 
Doświadczenie kierownika budowy  polegające na kierowaniu budową/ robotą w zakresie robót 
drogowych 6 lat  – 5 pkt 
Doświadczenie kierownika budowy  polegające na kierowaniu budową/ robotą w zakresie robót 
drogowych 9 lat  – 10 pkt 
Doświadczenie kierownika budowy  polegające na kierowaniu budową/ robotą w zakresie robót 
drogowych 12 lat  – 15 pkt 
Doświadczenie kierownika budowy  polegające na kierowaniu budową/ robotą w zakresie robót 
drogowych 15 lat  – 20 pkt 

 
 

Z poważaniem 

BURMISTRZ OZIMKA 

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK 

 

 


