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Data: 22/12/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

WZDW Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 63128080900000, ul. Gdańska  56, 64-700  Czarnków,

woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 821, e-mail rdwczarnkow@wzdw.pl, faks 672 552 647. 

Adres strony internetowej (url): www.wzdw.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: sekcja III 

Punkt: III.1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu

(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie co najmniej jednego zadania związanego z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE drogi kategorii minimum

gminnej owartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto . W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w

walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu

odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut. b) Wykonawca musi wykazać

osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadająca kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie

niezbędne do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobą podając podstawę dysponowania tą osobą:

Kierownik budowy/robót ,jedna osoba. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi lub uprawnienia konstrukcyjno -

budowlane bez ograniczeń, który zrealizował na stanowisku kierownika budowy/robót min. 1 zadanie związane z wykonaniem nawierzchni

bitumicznej na podbudowie z MCE drogi kategorii minimum gminnej, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o

wartości nie mniejszej niż 500 000,00,00 zł brutto. 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: 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu

(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie co najmniej jednego zadania związanego z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE drogi kategorii minimum

gminnej owartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto . W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w

walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu

odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut. b) Wykonawca musi wykazać

osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadająca kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie

niezbędne do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobą podając podstawę dysponowania tą osobą:

Kierownik budowy/robót ,jedna osoba. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi lub uprawnienia konstrukcyjno -

budowlane bez ograniczeń, który zrealizował na stanowisku kierownika budowy/robót min. 1 zadanie związane z wykonaniem nawierzchni

bitumicznej na podbudowie z MCE drogi kategorii minimum gminnej, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o



wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto. 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: Tak 
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