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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY  

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie, Krajowy numer identyfikacyjny 93195999200000, ul. pl. Zamkowy  18, 
55-200  Oława, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 033 019, e-mail anna.kurylak@pzd-olawa.pl, faks 
713 033 019.  
Adres strony internetowej (url): www.pzd-olawa.pl  
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: III.1.3)  
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: a. 
Wykaz robót budowlanych obejmujących: • 2 zdania o wartości min. 900.000,00 zł. brutto każde polegające na 
budowie lub/i przebudowie mostu/wiaduktu wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 
na rzecz których roboty te zostały wykonane, 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 b. Wykaz narzędzi obejmujący: • rozkładarka mas 
bitumicznych o szerokości min. 4,0 m – min. 1 szt., • zestaw walców – min. 2 szt., • frezarka do nawierzchni 
asfaltowych – min. 1 szt., • koparko-ładowarka – min. 1 szt.; lub koparka i ładowarka po 1 szt. • samochód 
ciężarowy o ładowności co najmniej 18 ton – min. 2 szt. wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami c. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego obejmujący: • 
min. 1 osobę na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń 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. 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 Informacje dodatkowe:  
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: a. Wykaz robót 
budowlanych obejmujących: • 2 zdania o wartości min. 900.000,00 zł. brutto każde polegające na remoncie lub/i 
budowie lub/i przebudowie mostu/wiaduktu wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 
na rzecz których roboty te zostały wykonane, 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 b. Wykaz narzędzi obejmujący: • rozkładarka mas 
bitumicznych o szerokości min. 4,0 m – min. 1 szt., • zestaw walców – min. 2 szt., • frezarka do nawierzchni 
asfaltowych – min. 1 szt., • koparko-ładowarka – min. 1 szt.; lub koparka i ładowarka po 1 szt. • samochód 
ciężarowy o ładowności co najmniej 18 ton – min. 2 szt. wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami c. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego obejmujący: • 
min. 1 osobę na stanowisku Kierownika Budowy lub Robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • min. 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy 
lub Robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej 
bez ograniczeń 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. 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 Informacje dodatkowe:  
 


