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Konopiska, dnia 17.12.2021r. 
GK.271.8.2021 
 
 
Modyfikacja dotycząca treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, ogłoszenia oraz załączni-
ków do SWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szmaragdowej 

w Konopiskach” GK.271.8.2021 
 

                                                                               
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 271 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo  
zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, dokonuje się  
następujących zmian: 

1. w Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
• w rozdziale 4. Opis przedmiotu zamówienia punkt 4.1 

było – „4.1 Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Konopiskach” 
który obejmuje: 

1. Przebudowa drogi wraz z chodnikiem; 
2. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV polegająca na budowie oświetlenia ulicznego; 
3. Budowa kanału technologicznego; 
4. Budowa odwodnienia ulicznego ul. Szmaragdowej;” 

Jest – „4.1 Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ulicy Szmaragdowej w Konopiskach” 
który obejmuje: 

1. Przebudowa drogi wraz z chodnikiem; 
2. Budowa kanału technologicznego; 
3. Budowa odwodnienia ulicznego ul. Szmaragdowej;” 

• w rozdziale 4. Opis przedmiotu zamówienia punkt 4.4 zostaje usunięty w całości; 
• w rozdziale 4. Opis przedmiotu zamówienia punkt 4.5 

było – „4.5 Ulica Szmaragdowa w Konopiskach jest droga gminna połączoną z drogą wojewódzką. 
W zakresie objętym opracowaniem projektowane jest odwodnienie dla przedmiotowej drogi wraz z 
wykonaniem zabudowy niezbędnych wpustów, studni, separatora oraz wylotu do istniejącego cieku 
wodnego. Z uwagi na wykonywanie kanalizacji deszczowej istniejące rowy zostaną zasypane, 
zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.  
Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna 
części drogowej, elektrycznej oraz i sanitarnej, przedmiary robót oraz dodatkowo Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB), które stanowią 
załączniki do SWZ.” 
Jest – „4.5 Ulica Szmaragdowa w Konopiskach jest droga gminna połączoną z drogą wojewódzką. 
W zakresie objętym opracowaniem projektowane jest odwodnienie dla przedmiotowej drogi wraz z 
wykonaniem zabudowy niezbędnych wpustów, studni, separatora oraz wylotu do istniejącego cieku 
wodnego. Z uwagi na wykonywanie kanalizacji deszczowej istniejące rowy zostaną zasypane, 
zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.  
Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna 
części drogowej i sanitarnej, przedmiary robót oraz dodatkowo Specyfikacja Techniczna Wyko-
nania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB), które stanowią załączniki do SWZ.” 
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• w rozdziale 4. Opis przedmiotu zamówienia – KODY CPV, zostają usunięte  
następujące kody:  
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznej; 
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego; 

• w rozdziale 7. Warunki udziału w postępowaniu punkt 7.2 ppkt 4) lit b) 

było – „W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wska-
zać osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami 
zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. 

 Osoba proponowana do pełnienia  funkcji – kierownika budowy w specjalności drogowej:  

− wymagana liczba osób: 1 osoba 

− minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownik  
budowy winna posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia  7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej  w 
budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

− doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu ro-
botami budowlanymi w/w specjalności licząc od daty uzyskania uprawnień oraz 
posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 zadań od rozpoczęcia robót do 
wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równo-
ważny dokument), obejmującego swoim zakresem na budowę lub przebudowę 
drogi o nawierzchni asfaltowej, każde na stanowisku: kierownika robót budow-
lanych w specjalności drogowej. 

 Osoba proponowana do pełnienia funkcji – kierownika robót w specjalności sanitarnej 

− wymagana liczba osób: 1 osoba 

− minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownik  
robót winna posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia  7 lip-
ca 1994 r. Prawo budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

- doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu  robotami budowla-
nymi w/w specjalności licząc od daty uzyskania uprawnień.  
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 Osoba proponowana do pełnienia funkcji – kierownika robót w specjalności elektrycz-
nej 

− wymagana liczba osób: 1 osoba 

− minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji kie-
rownik        robót winna posiadać uprawnienia budowlane  bez ograni-
czeń wymagane ustawą z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do peł-
nienia samodzielnej funkcji technicznej w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycz-
nych (branża elektryczna). 

− doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie w kiero-
waniu robotami budowlanymi w/w specjalności licząc od daty uzyskania 
uprawnień. 

Jest – „W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać 
osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami za-
wodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. 

 Osoba proponowana do pełnienia  funkcji – kierownika budowy w specjalności drogowej:  

− wymagana liczba osób: 1 osoba 

− minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownik  
budowy winna posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia  7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej  w 
budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

− doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu ro-
botami budowlanymi w/w specjalności licząc od daty uzyskania uprawnień oraz 
posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 zadań od rozpoczęcia robót do 
wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równo-
ważny dokument), obejmującego swoim zakresem na budowę lub przebudowę 
drogi o nawierzchni asfaltowej, każde na stanowisku: kierownika robót budow-
lanych w specjalności drogowej. 

 Osoba proponowana do pełnienia funkcji – kierownika robót w specjalności sanitarnej 

− wymagana liczba osób: 1 osoba 

− minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownik  
robót winna posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia  7 lip-
ca 1994 r. Prawo budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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- doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu  
robotami budowlanymi w/w specjalności licząc od daty uzyskania uprawnień.”  

• w rozdziale 14. Termin związania ofertą punkt 14.1. 

było – „14.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
29.01.2022r. (30dni).” 
jest – „14.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
30.01.2022r. (30dni).” 

• w rozdziale 17. Sposób oraz termin składania ofert punkt 17.2. 
było – „17.2  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 
29.12.2021  roku, do godz. 10:00” 
jest – „17.2  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 30.12.2021 
roku, do godz. 10:00” 

• w rozdziale 18. Termin otwarcia ofert punkt 18.1. 
było – „18.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.12.2021r. o godz. 10:15.” 
jest – „18.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.12.2021r. o godz. 10:15.” 

• w rozdziale 41 Wykaz załączników do niniejszej SWZ Zamawiający usuwa z załączni-
ków 13 i 16 wszelką dokumentację z branży elektrycznej. 
 

2. W załączniku nr 6 do SWZ – Projekt umowy: 
• W  § 1. Przedmiot umowy ust. 3 

Było – „Podstawowy zakres robót obejmuje:  
 przebudowa drogi wraz z chodnikiem; 
 budowa sieci elektroenergetycznej do 1kv polegająca na budowie oświetlenia ulicznego; 
 budowa kanału technologicznego; 
 budowa odwodnienia ulicznego ul. Szmaragdowej. 

Jest – „Podstawowy zakres robót obejmuje:  
 przebudowa drogi wraz z chodnikiem; 
 budowa kanału technologicznego; 
 budowa odwodnienia ulicznego ul. Szmaragdowej. 

• W § 14. Osoby odpowiedzialne i nadzór ust 1 i 2 Zamawiający usuwa zapisy :  
 Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie 
Inspektor nadzoru w osobie:…………………………………………………………… 
Uprawnienia w specjalności elektrycznej: ……………………………………………… 
 Z ramienia Wykonawcy nadzór inwestorki kierownika robót w specjalności elektrycznej: 

………………………………………………………………………………………… 
Uprawnienia w specjalności kanalizacyjnej nr ………………………………………………… 
3. W związku z powyższymi zmianami wprowadza się zmianę do ogłoszenia o zamówie-

niu. 
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