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Miedźno, dnia 3 marca 2023r. 

 

Zamawiający: 

GMINA MIEDŹNO 

ul. Ułańska 25, 

42-120 Miedźno 

                                                                                                                    Adresat:                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                     Wszyscy nabywcy Specyfikacji 

Nr sprawy RR.271.2.2.2023 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej ustawą (t.j. z Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  ze zm.) o wartości zamówienia 
mniejszej niż progi unijne o  jakich stanowi art. 3 w/w ustawy, pod nazwą:  
 

„Rozbudowa dróg gminnych nr 656010 i 656014 wraz z łącznikiem etapy 3, 4, 5, 6” 

 

             

MODYFIKACJA  

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I. Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. z Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, 

że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ polegającej 

na zmianie treści: 

 

1. W Rozdziale 5 SWZ (Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z 
postępowania)  pkt 5.2 ppkt 4.1) otrzymuje nowe brzmienie: 
 
„4.1) 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 4 000 000,00 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, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 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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2. Rozdział 13 SWZ (Termin związania ofertą)  otrzymuje nowe brzmienie: 

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni i trwa do 7 kwietnia 2023 r. 
Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.” 

 

3. W Rozdziale 16 SWZ (Termin składania i otwarcia ofert) pkt 16.2 otrzymuje nowe 

brzmienie: 

„ 16.2 Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 9 marca 2023 r. do godz. 9:00.” 

 

4. W Rozdziale 16 SWZ (Termin składania i otwarcia ofert) pkt 16.5 otrzymuje nowe 

brzmienie: 

„ 16.5 Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 marca 2023 r. o godz. 9:30, nie później niż następnego dnia po 

dniu, w którym upłynął termin składania ofert.” 

 

 

II. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do SWZ, stanowi jej integralną część i jest dostępna na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-

client/search/list/ocds-148610-8387a2ec-ac62-11ed-9236-36fed59ea7dd oraz dodatkowo (tylko 

informacyjnie) na stronie internetowej https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ w zakładce 

Zamówienia publiczne. Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie. 

W imieniu Zamawiającego  
            (-) Anna Kuras  

Sekretarz Gminy Miedźno 
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