
 
 

 
Oława, 21.10.2021 r. 

PZD.251.9.2021.AK 

Wszyscy, którzy pobrali SWZ 

ZMIANA  TREŚCI  SWZ 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze 
powiatowej nr 1567D ulica Zaciszna w Oławie” 

 Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dokonuje zmiany treści 
Specyfikacji  Warunków  Zamówienia tj.: 
 
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia pkt VII ust. 1 pkt 4 ppkt b) otrzymuje brzmienie: 

 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj.: 

 min. 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej lub drogowej bez 
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, 

 min. 1 osobę na stanowisku Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 

 
W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 

 

Zamawiający nie stosuje art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) tj. nie przedłuża terminu składnia ofert, który upływa  
25 października 2021 r. o godz. 10:00 gdyż powyższe zmiany nie wymagają od 
Wykonawców dodatkowego czasu na przygotowanie oferty. 
             Z poważaniem 

Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie 

Wojciech Drożdżal 
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