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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Piotrków Trybunalski, Krajowy numer identyfikacyjny 590648468, ul. Pasaż Karola 

Rudowskiego  10, 97-300   Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 327 796, 

e-mail zamowienia.publiczne@piotrkow.pl, faks 447 327 798. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.piotrkow.pl 

Adres profilu nabywcy: www.bip.piotrkow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.1 

Punkt: 3 

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Określenie warunków: 3. Warunek dotyczący zdolności technicznej 

lub zawodowej zamawiający uzna za spełniony jeśli wykonawca: a) wykonał należycie co 

najmniej trzy zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), 

odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: 3 (trzy) zamówienia 

polegające na budowie/przebudowie dróg, rond wraz z budową/przebudową infrastruktury 

technicznej, o wartości co najmniej 4.000.000,00 zł brutto każda – wg załącznika nr 4. b) załączy 

dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
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prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty. c) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego 

osoby niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności: Kierownika budowy, 

posiadającego: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej drogowej, doświadczenie zawodowe kierownika budowy przy realizacji co 

najmniej jednego kontraktu/zadania polegającego na budowie/przebudowie dróg, rond wraz z 

budową/przebudową infrastruktury technicznej o wartości minimum 4.000.000,00 zł brutto w 

okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, Kierownika robót posiadającego 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, Kierownika robót posiadającego uprawnienia do pełnienia 

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń: elektrycznych, elektroenergetycznych, – wg załącznika nr 5. Przez 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 

odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

warunek /warunki, dotyczący/e zdolności technicznej lub zawodowej zawarty/e: w pkt 3a, 

zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej 

jeden z wykonawców składających ofertę. w pkt 3b zostanie uznany przez zamawiającego za 

spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę. 

5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zawarty w pkt 3a, 3b zostanie uznany 

przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie podmiot, na którego zasoby w 

tym zakresie powołuje się wykonawca. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 
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W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Określenie warunków: 3. Warunek dotyczący zdolności 

technicznej lub zawodowej zamawiający uzna za spełniony jeśli wykonawca: a) wykonał 

należycie co najmniej trzy zamówienia (wykonane w okresie ostatnich dziesięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym 

okresie), odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: 3 (trzy) 

zamówienia polegające na budowie/przebudowie dróg, rond wraz z budową/przebudową 

infrastruktury technicznej, o wartości co najmniej 4.000.000,00 zł brutto każda – wg załącznika 

nr 4. b) załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. c) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia 

publicznego osoby niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności: 

Kierownika budowy, posiadającego: uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, doświadczenie zawodowe kierownika 

budowy przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania polegającego na 

budowie/przebudowie dróg, rond wraz z budową/przebudową infrastruktury technicznej o 

wartości minimum 4.000.000,00 zł brutto w okresie 10 lat przed upływem terminu składania 

ofert, Kierownika robót posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń: 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Kierownika robót 

posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych, 

elektroenergetycznych, – wg załącznika nr 5. Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji w budownictwie zamawiający rozumie uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce 

na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

wykonawców warunek /warunki, dotyczący/e zdolności technicznej lub zawodowej zawarty/e: w 

pkt 3a, zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co 
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najmniej jeden z wykonawców składających ofertę. w pkt 3b zostanie uznany przez 

zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców 

składających ofertę. 5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zawarty w pkt 3a, 

3b zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie podmiot, na 

którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca. W odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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