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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: Warunek będzie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum dwa (2) zamówienia, każde 

polegające na wykonaniu remontu, budowie lub przebudowie mostu o całkowitej długości 

min. 30m i całkowitej wartości jednego zadania min. 100 000,00 złotych brutto wraz z 

potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. Na 

potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju (w tym długość dróg) i wartości, daty i miejsca wykonania – zgodnie z 

treścią załącznika nr 2 do SIWZ, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych 

robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących i 

prawidłowo ukończone tj.: poświadczeń, lub innych dokumentów, jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o 

których mowa wyżej. W wykazie należy wykazać jedynie te roboty, które potwierdzą 

spełnienie warunku, w tym informację o robotach niewykonanych lub wykonanych 

nienależycie. Wykaz powinien obejmować roboty w ilości i o zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego, dla udokumentowania stawianych warunków  

W ogłoszeniu powinno być: Warunek będzie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum dwa (2) 

zamówienia, każde polegające na wykonaniu remontu, budowie lub przebudowie mostu o 

całkowitej długości min. 30m i całkowitej wartości jednego zadania min. 100 000,00 złotych 

brutto wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo 

ukończone. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

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

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (w tym długość dróg) i wartości, daty i miejsca 

wykonania – zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, oraz z załączeniem dowodów 



dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących i prawidłowo ukończone tj.: poświadczeń, lub innych 

dokumentów, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa wyżej. W wykazie należy wykazać 

jedynie te roboty, które potwierdzą spełnienie warunku, w tym informację o robotach 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Wykaz powinien obejmować roboty w ilości i 

o zakresie wymaganym przez Zamawiającego, dla udokumentowania stawianych warunków 

LUB Warunek będzie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum dwa (2) zamówienia, każde polegające na 

wykonaniu remontu, budowie lub przebudowie mostu o całkowitej długości min. 10 m i 

całkowitej wartości jednego zadania min. 200 000,00 złotych brutto wraz z potwierdzeniem, 

że roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie 

spełniania powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wykaz robót 

budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju (w tym długość dróg) i wartości, daty i miejsca wykonania – zgodnie z treścią 

załącznika nr 2 do SIWZ, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących i 

prawidłowo ukończone tj.: poświadczeń, lub innych dokumentów, jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o 

których mowa wyżej. W wykazie należy wykazać jedynie te roboty, które potwierdzą 

spełnienie warunku, w tym informację o robotach niewykonanych lub wykonanych 

nienależycie. Wykaz powinien obejmować roboty w ilości i o zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego, dla udokumentowania stawianych warunków  
 


