
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa dróg gminnych: ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, ul.

Sosnowej, ul. Dębowej i ul. Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie
zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miedźno

1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Miedźno

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398327

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ułańska

1.4.2.) Miejscowość: Miedźno

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-120

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.7.) Numer telefonu: 34 317 80 10

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.miedzno.akcessnet.net

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026457/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-19 17:01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00339620/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)
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Przed zmianą: 
Część nr 1 zamówienia pn. „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, ul.
Wesołej, ul. Nadrzecznej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i
wybuduj”:
1. Przedmiotem Części nr 1 zamówienia jest rozbudowa dróg gminnych: ul. Głównej ( ODC.
POMIĘDZY DP 2027 S I UL. MALOWNICZĄ, ODC. W ZABUDOWIE MIESZKALNEJ, ODC.
PRZEZ LAS od ul. Nadrzecznej do ul. Dębowej), ul. ks. A. Morawca, ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej
w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj, obejmująca: wykonanie
projektu budowlanego, uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
wykonanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów oraz innych dokumentów i opracowań
niezbędnych do realizacji zamierzenia, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie
z opracowaną dokumentacją projektową dla całości inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie.
2. Przedmiot Części nr 1 zamówienia należy wykonać zgodnie z umową, Programami
funkcjonalno-użytkowymi wraz z Suplementem, obowiązującymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu Części nr 1 zamówienia zawierają:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 10a,
2) Program funkcjonalno-użytkowy „Rozbudowa dróg gminnych ulic Główna, ks. A. Morawca,
Wesoła i Nadrzeczna w miejscowości Borowa, gm. Miedźno" wraz z Suplementem – stanowiący
dodatek nr 11,
3) Program funkcjonalno-użytkowy pn. „Rozbudowa dróg gminnych ulic Główna (fragment),
Sosnowa, Dębowa (z łącznikiem) i Brzozowa w miejscowości Borowa, gm. Miedźno" wraz z
Suplementem – obowiązuje w zakresie Rozbudowy dróg gminnych ulicy Główna (fragment) w
miejscowości Borowa, gm. Miedźno wraz z Suplementem – stanowiący dodatek nr 27,
4) Opinia geotechniczna – stanowiąca dodatek nr 12.
4. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) oraz realizację zamówienia w systemie
zaprojektuj i wybuduj, funkcję jedynie informacyjną pełnią:
1) Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (ODC. POMIĘDZY DP 2027 S I UL. MALOWNICZĄ) b.
drogowa - stanowiący dodatek nr 13,
2)Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (ODC. PRZEZ LAS) b. drogowa - stanowiący dodatek nr 14,
3)Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (W ZABUDOWIE MIESZKALNEJ) b. drogowa - stanowiący
dodatek nr 15,
4)Przedmiar robót UL. MORAWCA b. drogowa - stanowiący dodatek nr 16,
5)Przedmiar robót UL. NADRZECZNA b. drogowa - stanowiący dodatek nr 17,
6)Przedmiar robót UL. WESOŁA b. drogowa - stanowiący dodatek nr 18,
7)Przedmiar robót UL. GŁÓWNA, WESOŁA oraz PLAC IM. KS. MORAWCA -ODWODNIENIE -
stanowiący dodatek nr 19,
8)Przedmiar robót UL. NADRZECZNA -ODWODNIENIE - stanowiący dodatek nr 20,
9) Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (ODC. POMIĘDZY DP 2027 S I UL. MALOWNICZĄ)
ELEKTRYCZNY - - stanowiący dodatek nr 21
10)Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (PRZEZ LAS) ELEKTRYCZNY - stanowiący dodatek nr 22,
11)Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (W ZABUDOWIE MIESZKALNEJ) ELEKTRYCZNY -
stanowiący dodatek nr 23,
12)Przedmiar robót UL. KS. MORAWCA ELEKTRYCZNY - stanowiący dodatek nr 24,
13)Przedmiar robót UL. WESOŁA ELEKTRYCZNY - stanowiący dodatek nr 25.
14)Przedmiar robót - BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO- - stanowiący dodatek nr 26.
5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się
do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w Programach
funkcjonalno-użytkowych wraz z Suplementem, umowie.
6. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Programach funkcjonalno-użytkowych, a
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więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie
„lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej
takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie
przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Jeżeli w Programach funkcjonalno-użytkowych, użyto nazwy materiału(ów) lub urządzenia(ń),
parametry identyfikujące producenta, pochodzenie, służą one jedynie do ustalenia
charakterystyki, jakości tych materiałów lub urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wbudować
materiały lub urządzenia posiadające nie gorsze właściwości zapewniające zgodne z
Programami funkcjonalno-użytkowymi funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu
budowlanego. Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały
lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych producentów.
Jeżeli użyto w SWZ lub dodatkach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę
oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako
środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w
opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający
akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
Jeżeli wymagana jest określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie etykiety
potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne
wymagania określonej przez zamawiającego etykiety.

Po zmianie: 
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1 zamówienia pn. „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, ul.
Wesołej, ul. Nadrzecznej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i
wybuduj”:
1. Przedmiotem Części nr 1 zamówienia jest rozbudowa dróg gminnych: ul. Głównej ( ODC.
POMIĘDZY DP 2027 S I UL. MALOWNICZĄ, ODC. W ZABUDOWIE MIESZKALNEJ, ODC.
PRZEZ LAS od ul. Nadrzecznej do ul. Dębowej), ul. ks. A. Morawca, ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej
w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj, obejmująca: wykonanie
projektu budowlanego, uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
wykonanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów oraz innych dokumentów i opracowań
niezbędnych do realizacji zamierzenia, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie
z opracowaną dokumentacją projektową dla całości inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie.
Uwaga: Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje zaprojektowania i wybudowania
oświetlenia ulicznego. Oświetlenie uliczne zostanie zaprojektowane i wykonane przez podmiot, z
którym Zamawiający ma zawartą umowę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
2. Przedmiot Części nr 1 zamówienia należy wykonać zgodnie z umową, Programami
funkcjonalno-użytkowymi wraz z Suplementem, obowiązującymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Uwaga: Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje zaprojektowania i wybudowania
oświetlenia ulicznego. Oświetlenie uliczne zostanie zaprojektowane i wykonane przez podmiot, z
którym Zamawiający ma zawartą umowę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Uwzględniając powyższe załączone do SWZ Programy funkcjonalno-użytkowe nie wiążą
Wykonawcy przy wycenie, wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie zaprojektowania i
wybudowania oświetlenia ulicznego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu Części nr 1 zamówienia zawierają:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 10a,
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2) Program funkcjonalno-użytkowy „Rozbudowa dróg gminnych ulic Główna, ks. A. Morawca,
Wesoła i Nadrzeczna w miejscowości Borowa, gm. Miedźno" wraz z Suplementem – stanowiący
dodatek nr 11,
3) Program funkcjonalno-użytkowy pn. „Rozbudowa dróg gminnych ulic Główna (fragment),
Sosnowa, Dębowa (z łącznikiem) i Brzozowa w miejscowości Borowa, gm. Miedźno" wraz z
Suplementem – obowiązuje w zakresie Rozbudowy dróg gminnych ulicy Główna (fragment) w
miejscowości Borowa, gm. Miedźno wraz z Suplementem – stanowiący dodatek nr 27,
4) Opinia geotechniczna – stanowiąca dodatek nr 12.

Uwaga: Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje zaprojektowania i wybudowania
oświetlenia ulicznego. Oświetlenie uliczne zostanie zaprojektowane i wykonane przez podmiot, z
którym Zamawiający ma zawartą umowę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Uwzględniając powyższe załączone do SWZ Programy funkcjonalno-użytkowe nie wiążą
Wykonawcy przy wycenie, wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie zaprojektowania i
wybudowania oświetlenia ulicznego.
4. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) oraz realizację zamówienia w systemie
zaprojektuj i wybuduj, funkcję jedynie informacyjną pełnią:
1) Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (ODC. POMIĘDZY DP 2027 S I UL. MALOWNICZĄ) b.
drogowa - stanowiący dodatek nr 13,
2)Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (ODC. PRZEZ LAS) b. drogowa - stanowiący dodatek nr 14,
3)Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (W ZABUDOWIE MIESZKALNEJ) b. drogowa - stanowiący
dodatek nr 15,
4)Przedmiar robót UL. MORAWCA b. drogowa - stanowiący dodatek nr 16,
5)Przedmiar robót UL. NADRZECZNA b. drogowa - stanowiący dodatek nr 17,
6)Przedmiar robót UL. WESOŁA b. drogowa - stanowiący dodatek nr 18,
7)Przedmiar robót UL. GŁÓWNA, WESOŁA oraz PLAC IM. KS. MORAWCA -ODWODNIENIE -
stanowiący dodatek nr 19,
8)Przedmiar robót UL. NADRZECZNA -ODWODNIENIE - stanowiący dodatek nr 20,
9) skreślony,
10)skreślony,
11)skreślony,
12)skreślony,
13)skreślony,
14)Przedmiar robót - BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO- - stanowiący dodatek nr 26.

5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się
do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w Programach
funkcjonalno-użytkowych wraz z Suplementem, umowie.
6. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Programach funkcjonalno-użytkowych, a
więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie
„lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej
takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie
przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Jeżeli w Programach funkcjonalno-użytkowych, użyto nazwy materiału(ów) lub urządzenia(ń),
parametry identyfikujące producenta, pochodzenie, służą one jedynie do ustalenia
charakterystyki, jakości tych materiałów lub urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wbudować
materiały lub urządzenia posiadające nie gorsze właściwości zapewniające zgodne z
Programami funkcjonalno-użytkowymi funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu
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budowlanego. Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały
lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych producentów.
Jeżeli użyto w SWZ lub dodatkach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę
oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako
środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w
opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający
akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
Jeżeli wymagana jest określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie etykiety
potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne
wymagania określonej przez zamawiającego etykiety.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.5. Wartość części (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą: 
6790515,62

Po zmianie: 
6138629,79

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.7. Dodatkowy kod CPV (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą: 
Podłączenia energetyczne,Kabel niskiego napięcia,Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny,
telekomunikacyjny i podobny,Urządzenia telekomunikacyjne,Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,Roboty budowlane i pomocnicze
w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych,Roboty w zakresie budowy
dróg,Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego,Usługi architektoniczne, budowlane,
inżynieryjne i kontrolne

Po zmianie: 
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny,Urządzenia
telekomunikacyjne,Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków,Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów
komunikacyjnych,Roboty w zakresie budowy dróg,Usługi architektoniczne, budowlane,
inżynieryjne i kontrolne

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą: 
Część nr 2 zamówienia pn. „ „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Sosnowej, ul. Dębowej i ul.
Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj””:
1. Przedmiotem Części nr 2 zamówienia jest rozbudowa dróg gminnych: ul. Sosnowej wraz z
drogą łączącą ul. Sosnową z Dębową, ul. Dębowej i ul. Brzozowej w miejscowości Borowa gm.
Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmująca: wykonanie projektu budowlanego,
uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wykonanie projektów
wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów
robót, kosztorysów oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia,
a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową dla całości inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
2. Przedmiot Części nr 2 zamówienia należy wykonać zgodnie z umową, Programem
funkcjonalno-użytkowym wraz z Suplementem, obowiązującymi przepisami prawa oraz
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zasadami wiedzy technicznej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu Części nr 2 zamówienia zawierają:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 10b,
2) Program funkcjonalno-użytkowy pn. „Rozbudowa dróg gminnych ulic Główna (fragment),
Sosnowa, Dębowa (z łącznikiem) i Brzozowa w miejscowości Borowa, gm. Miedźno" wraz z
Suplementem – obowiązuje w zakresie Rozbudowy dróg gminnych ulic Sosnowa, Dębowa (z
łącznikiem) i Brzozowa w miejscowości Borowa, gm. Miedźno wraz z Suplementem– stanowiący
dodatek nr 27,
4) Opinia geotechniczna – stanowiące dodatek nr 28.
4. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) oraz realizację zamówienia w systemie
zaprojektuj i wybuduj, funkcję jedynie informacyjną pełnią:
1) Przedmiar robót UL. BRZOZOWA b. drogowa - stanowiący dodatek nr 29,
2) Przedmiar robót UL. DĘBOWA b. drogowa - stanowiący dodatek nr 30,
3) Przedmiar robót ŁĄCZNIK UL. DĘBOWEJ I SOSNOWEJ b. drogowa - stanowiący dodatek nr
31,
4) Przedmiar robót UL. SOSNOWA b. drogowa - stanowiący dodatek nr 32,
5) Przedmiar robót UL. BRZOZOWA - ODWODNIENIE - stanowiący dodatek nr 33,
6) Przedmiar robót UL. BRZOZOWA ELEKTRYCZNY - stanowiący dodatek nr 34,
7) Przedmiar robót UL. DĘBOWA ELEKTRYCZNY - stanowiący dodatek nr 35,
8) Przedmiar robót ŁĄCZNIK UL. DĘBOWEJ I SOSNOWEJ ELEKTRYCZNY - stanowiący
dodatek nr 36,
9) Przedmiar robót UL. SOSNOWA ELEKTRYCZNY - stanowiący dodatek nr 37,
10) Przedmiar robót - BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO- stanowiący dodatek nr 38.

5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się
do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w Programach
funkcjonalno-użytkowych wraz z Suplementem, umowach.
6. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Programach funkcjonalno-użytkowych, a
więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie
„lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej
takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie
przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Jeżeli w Programach funkcjonalno-użytkowych, użyto nazwy materiału(ów) lub urządzenia(ń),
parametry identyfikujące producenta, pochodzenie, służą one jedynie do ustalenia
charakterystyki, jakości tych materiałów lub urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wbudować
materiały lub urządzenia posiadające nie gorsze właściwości zapewniające zgodne z
Programami funkcjonalno-użytkowymi funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu
budowlanego. Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały
lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych producentów.
Jeżeli użyto w SWZ lub dodatkach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę
oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako
środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w
opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający
akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
Jeżeli wymagana jest określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie etykiety
potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne
wymagania określonej przez zamawiającego etykiety.

Po zmianie: 
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Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2 zamówienia pn. „ Rozbudowa dróg gminnych: ul. Sosnowej, ul. Dębowej i ul.
Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj”:
1. Przedmiotem Części nr 2 zamówienia jest rozbudowa dróg gminnych: ul. Sosnowej wraz z
drogą łączącą ul. Sosnową z Dębową, ul. Dębowej i ul. Brzozowej w miejscowości Borowa gm.
Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmująca: wykonanie projektu budowlanego,
uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wykonanie projektów
wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów
robót, kosztorysów oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia,
a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową dla całości inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Uwaga: Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje zaprojektowania i wybudowania
oświetlenia ulicznego. Oświetlenie uliczne zostanie zaprojektowane i wykonane przez podmiot, z
którym Zamawiający ma zawartą umowę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
2. Przedmiot Części nr 2 zamówienia należy wykonać zgodnie z umową, Programem
funkcjonalno-użytkowym wraz z Suplementem, obowiązującymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Uwaga: Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje zaprojektowania i wybudowania
oświetlenia ulicznego. Oświetlenie uliczne zostanie zaprojektowane i wykonane przez podmiot, z
którym Zamawiający ma zawartą umowę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Uwzględniając powyższe załączony do SWZ Program funkcjonalno-użytkowy nie wiąże
Wykonawcy przy wycenie, wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie zaprojektowania i
wybudowania oświetlenia ulicznego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu Części nr 2 zamówienia zawierają:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 10b,
2) Program funkcjonalno-użytkowy pn. „Rozbudowa dróg gminnych ulic Główna (fragment),
Sosnowa, Dębowa (z łącznikiem) i Brzozowa w miejscowości Borowa, gm. Miedźno" wraz z
Suplementem – obowiązuje w zakresie Rozbudowy dróg gminnych ulic Sosnowa, Dębowa (z
łącznikiem) i Brzozowa w miejscowości Borowa, gm. Miedźno wraz z Suplementem– stanowiący
dodatek nr 27,
4) Opinia geotechniczna – stanowiące dodatek nr 28.
Uwaga: Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje zaprojektowania i wybudowania
oświetlenia ulicznego. Oświetlenie uliczne zostanie zaprojektowane i wykonane przez podmiot, z
którym Zamawiający ma zawartą umowę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Uwzględniając powyższe załączony do SWZ Program funkcjonalno-użytkowy nie wiąże
Wykonawcy przy wycenie, wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie zaprojektowania i
wybudowania oświetlenia ulicznego.
4. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) oraz realizację zamówienia w systemie
zaprojektuj i wybuduj, funkcję jedynie informacyjną pełnią:
1) Przedmiar robót UL. BRZOZOWA b. drogowa - stanowiący dodatek nr 29,
2) Przedmiar robót UL. DĘBOWA b. drogowa - stanowiący dodatek nr 30,
3) Przedmiar robót ŁĄCZNIK UL. DĘBOWEJ I SOSNOWEJ b. drogowa - stanowiący dodatek nr
31,
4) Przedmiar robót UL. SOSNOWA b. drogowa - stanowiący dodatek nr 32,
5) Przedmiar robót UL. BRZOZOWA - ODWODNIENIE - stanowiący dodatek nr 33,
6) skreślony,
7) skreślony,
8) skreślony,
9) skreślony,
10) Przedmiar robót - BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO- stanowiący dodatek nr 38.
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5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się
do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w Programach
funkcjonalno-użytkowych wraz z Suplementem, umowach.
6. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Programach funkcjonalno-użytkowych, a
więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie
„lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej
takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie
przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Jeżeli w Programach funkcjonalno-użytkowych, użyto nazwy materiału(ów) lub urządzenia(ń),
parametry identyfikujące producenta, pochodzenie, służą one jedynie do ustalenia
charakterystyki, jakości tych materiałów lub urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wbudować
materiały lub urządzenia posiadające nie gorsze właściwości zapewniające zgodne z
Programami funkcjonalno-użytkowymi funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu
budowlanego. Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały
lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych producentów.
Jeżeli użyto w SWZ lub dodatkach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę
oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako
środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w
opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający
akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
Jeżeli wymagana jest określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie etykiety
potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne
wymagania określonej przez zamawiającego etykiety.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.5. Wartość części (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą: 
6649723,76

Po zmianie: 
5789904,58

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.7. Dodatkowy kod CPV (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą: 
Podłączenia energetyczne,Kabel niskiego napięcia,Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny,
telekomunikacyjny i podobny,Urządzenia telekomunikacyjne,Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,Roboty budowlane i pomocnicze
w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych,Roboty w zakresie budowy
dróg,Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego,Usługi architektoniczne, budowlane,
inżynieryjne i kontrolne

Po zmianie: 
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny,Urządzenia
telekomunikacyjne,Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków,Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów
komunikacyjnych,Roboty w zakresie budowy dróg,Usługi architektoniczne, budowlane,
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inżynieryjne i kontrolne

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.1.5. Wartość zamówienia

Przed zmianą: 
13440239,38

Po zmianie: 
11928534,37

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
Łączna wartość szacunkowa oraz wartości szacunkowe podane do poszczególnych części
zamówienia uwzględniają wartość netto zamówień podobnych , których możliwość udzielenia
Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy .

Po zmianie: 
Łączna wartość szacunkowa oraz wartości szacunkowe podane do poszczególnych części
zamówienia uwzględniają wartość netto zamówień podobnych , których możliwość udzielenia
Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy .
Zamówienie jest objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
Określenie warunków:
5.4.)1) wymagane jest posiadanie doświadczenia:
dot. Części nr 1 zamówienia:
5.4.1.1) wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie
roboty budowlane (zamówienia – umowy) o łącznej wartości co najmniej 2000000 zł netto
polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej
(asfaltowej) i nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych lub kamiennych wraz z
budową lub rozbudową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej obejmującej co najmniej:
oświetlenie uliczne i/lub kanalizację deszczową i/lub kanalizacje sanitarną i/lub sieć
wodociągową i/lub sieć teletechniczną
wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
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dot. Części nr 2 zamówienia:

5.4.1.2) wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie
roboty budowlane (zamówienia – umowy) o łącznej wartości co najmniej 2000000 zł netto
polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej
(asfaltowej) i nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych lub kamiennych wraz z
budową lub rozbudową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej obejmującej co najmniej:
oświetlenie uliczne i/lub kanalizację deszczową i/lub kanalizacje sanitarną i/lub sieć
wodociągową i/lub sieć teletechniczną
wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,

5.4.2.1) dotyczy części nr 1: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co
najmniej:
a) osobą, która pełnić będzie funkcję Głównego projektanta posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń określone przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.) i
rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w
zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz.
1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm),
b) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży elektrycznej posiadającą uprawnienia
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 )
lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie wymaganym do
realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm),
c) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 )
lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie wymaganym do
realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach
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zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm),
d) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży teletechnicznej posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
upoważniające do projektowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia
lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm),
e) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1646 ze zm).
f) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót branży elektrycznej posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.) i
rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1646 ze zm),

Ze względu na ograniczenia techniczne dalsze szczegółowe informację znajdują się w
Rozdziale 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania ust.
5.2 pkt 4) SWZ

Po zmianie: 
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Określenie warunków:
5.4.)1) wymagane jest posiadanie doświadczenia:
dot. Części nr 1 zamówienia:
5.4.1.1) wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
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ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie
roboty budowlane (zamówienia – umowy) o łącznej wartości co najmniej 1 500 000,00 zł netto
(bez VAT) polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie dróg o nawierzchni
bitumicznej (asfaltowej) i nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych lub
kamiennych wraz z budową lub rozbudową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej
obejmującej co najmniej: kanalizację deszczową i/lub kanalizacje sanitarną i/lub sieć
wodociągową
wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,

dot. Części nr 2 zamówienia:
5.4.1.2) wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie
roboty budowlane (zamówienia – umowy) o łącznej wartości co najmniej 1 500 000,00 zł netto
(bez VAT) polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie dróg o nawierzchni
bitumicznej (asfaltowej) i nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych lub
kamiennych wraz z budową lub rozbudową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej
obejmującej co najmniej: kanalizację deszczową i/lub kanalizacje sanitarną i/lub sieć
wodociągową
wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,

5.4.2.1) dotyczy części nr 1: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co
najmniej:
a) osobą, która pełnić będzie funkcję Głównego projektanta posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie ,
b) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń ,
c) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży teletechnicznej posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych bez ograniczeń
określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w
zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz.
1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm),
d) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w
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ograniczonym zakresie ,
e) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót branży sanitarnej posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń ,
f) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót branży teletechnicznej posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych bez ograniczeń 
określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1646 ze zm).
5.4.2.2) dotyczy części nr 2: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co
najmniej:
a) osobą, która pełnić będzie funkcję Głównego projektanta posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie ,
b) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń ,
c) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży teletechnicznej posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych bez ograniczeń
określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w
zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz.
1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm),
d) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w
ograniczonym zakresie ,
f) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót branży sanitarnej posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń ,
g) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót branży teletechnicznej posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych bez ograniczeń 
określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 z zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
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(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1646 ze zm).
UWAGA: Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia nie jest
zobowiązany wykazać się różnymi osobami dla każdej z części zamówienia. Zamawiający
dopuszcza łączenie w/w funkcji w przypadku osób posiadających uprawnienia budowlane w kilku
zakresach.
Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale 5 SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-01-24 09:00

Po zmianie: 
2022-01-31 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-01-24 09:30

Po zmianie: 
2022-01-31 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-02-22

Po zmianie: 
2022-03-02
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