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DT.252.I.39.2022                                                                                                                                                         

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/697841  

 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa mostu na rzece 

Narew wraz z dojazdami. Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą 

dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, 

Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina 

Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.     

 

 

Zamawiający: Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce,  07-410 Ostrołęka, 

ul. Lokalna 2, działając na podstawie art. 137 ust. 1 w związku z art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 

września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.), informuje, że 

dokonał modyfikacji SWZ w następujący sposób: 

Jest: 

Rozdział VIII  ust. 2 pkt 4) SWZ - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający stawia warunki w powyższym zakresie. 

a. warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie wykonał: 
 min. 1 zadnie obejmujące budowę lub rozbudowę lub przebudowę obiektu 

mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady 
(nie kładki), o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości 
teoretycznej min. 60m, zaprojektowanego lub będącego w stanie przenieść 
obciążenia klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia, lub 
klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod 1: Oddzaływanie na konstrukcje; 
Część 2: obciążenia ruchome mostów.   

W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 
budowę lub rozbudowę lub przebudowę  obiektu mostowego stałego (nie 
tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki), o 
charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych z ww.   

 min. 1 zadanie polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi 
publicznej klasy min. G o długości min. 1,0 km (w jednym odcinku) i  o 
wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto;  

 min. 1 zadanie polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie linii 
energetycznej napowietrznej WN o napięciu 110kV lub wyższym o wartości 
co najmniej 1 000 000,00 zł brutto; 
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UWAGA:  
Zamawiający nie wymaga, aby ww. zakresy były wykonywane w ramach jednego 
zadania/ zlecenia/ zamówienia/inwestycji.  
Zamawiający dopuszcza aby ww. doświadczenie było uzyskane podczas realizacji 
kontraktów w systemie „zaprojektuj i wybuduj“.  

b. warunek dotyczący doświadczenia osób 
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, 
jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, wskaże osobę którą musi mieć dostępną na 
etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:  

 

I. Dyrektor Kontraktu – 1 os. 

 

Uprawnienia: nie są wymagane. 

Doświadczenie: 

min. 5 lat w pełnieniu funkcji Dyrektora lub Dyrektora Kontraktu, 
Kierownika Budowy 

Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne 
okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie. 

II. Kierownik budowy – Kierownik Robót Mostowych (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w 
specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń; 

Doświadczenie: 

min. 36 m-cy doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika 
Budowy lub Kierownika Robót Mostowych. Okres ten musi  zawierać 
się w okresie posiadania uprawnień; 

doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub 
Kierownika Robót Mostowych podczas realizacji min. 1 zadania 
obejmującego budowę lub  rozbudowę lub przebudowę obiektu 
mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu 
lub estakady (nie kładki), o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym 
min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m, 
zaprojektowanego lub będącego w stanie przenieść obciążenia klasy 
A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia, lub klasy I 
zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod 1: Oddzaływanie na 
konstrukcje; Część 2: obciążenia ruchome mostów wraz z udziałem 
w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji 
zamówienia.   

W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej: budowę lub rozbudowę lub przebudowę  
obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub 
wiaduktu lub estakady (nie kładki), o charakterze robót 
budowlanych i parametrach równoważnych z ww.   

Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne 
okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie. 

 

III. Kierownik Robót Drogowych (min. 1 osoba) 

 Uprawnienia: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;  



Doświadczenie: 

min. 36 m-cy doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika 
Budowy lub Kierownika Robót Drogowych. Okres ten musi  zawierać 
się w okresie posiadania uprawnień; 

doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub 
Kierownika Robót Drogowych podczas realizacji min. 1 zadanie 
dotyczących budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi 
publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku) i  
o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto wraz z 
udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o 
zakończeniu realizacji zamówienia. 

Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne 
okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie.   

IV. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;  

Doświadczenie: 

min. 36 miesięcy doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika 
Budowy lub Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. Okres ten musi  zawierać się w okresie 
posiadania uprawnień; 

doświadczenie podczas realizacji min. 1 zadanie polegających na 
budowie lub rozbudowie lub przebudowie linii energetycznej 
napowietrznej WN o napięciu 110kV lub wyższym; 

V. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: 

posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń;  

Doświadczenie: nie jest wymagane 

VI. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń;  

Doświadczenie: nie jest wymagane 

VII. Geodeta (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: 

geodezyjne w zakresie obsługi inwestycji (Nr uprawnień 4) i 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych 
i inwentaryzacyjnych (Nr uprawnień 1) albo odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane. 

Doświadczenie: nie jest wymagane 



VIII. Specjalista ds. rozliczeń (osoba odpowiedzialna za rozliczenie kontraktu) 

  Uprawnienia: nie jest wymagane 

 Doświadczenie: 
Doświadczenie przy rozliczeniu kontraktów na min. 2 zadaniach o 
wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto (każde 
zadanie) 

 Osoby, o których mowa w pkt I – VII powinny posiadać uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831). 

 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2351 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały 
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zachowują uprawnienia 
do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo 
budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone na podstawie 
art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach  określonych w przepisach 
odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy 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.). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia 
budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne 
uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w/w ustawie. 

 Zamawiający nie dopuszcza łączenia ze sobą niżej wymienionych funkcji: 
Dyrektor Kontraktu 
Kierownik Budowy - Kierownik Robót Mostowych; 
Kierownik Robót Drogowych; 

 Zamawiający nie dopuszcza łączenia ze sobą funkcji Kierownika Robót Drogowych i 
Kierownika Robót Mostowych; 

 W załączniku (wykaz osób) Wykonawca powinien podać dokładne okresy (dd-mm-
rrrr) pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie.   Okresy 
pełnienia w/w funkcji na różnych inwestycjach/zadaniach/kontraktach prowadzonych 
w tym samym czasie nie podlegają sumowaniu. 

 Poprzez sformułowania: „budowa”, „rozbudowa”, „przebudowa”, „droga publiczna” 
„obiekt mostowy” - Zamawiający rozumie definicje zgodne z określonymi w ustawie 
„Prawo budowlane” i „Ustawie o drogach publicznych”. 

 Poprzez sformułowanie : „droga klasy G” Zamawiający rozumie definicję zgodną z 
„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych”. 

Winno być: 
 

Rozdział VIII  ust. 2 pkt 4) SWZ - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający stawia warunki w powyższym zakresie. 

a. warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie wykonał: 
 min. 1 zadnie obejmujące budowę lub rozbudowę lub przebudowę obiektu 

mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady 
(nie kładki), o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości 
teoretycznej min. 60m.   



W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 
budowę lub rozbudowę lub przebudowę  obiektu mostowego stałego (nie 
tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki), o 
charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych z ww.   

 min. 1 zadanie polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi 
publicznej klasy min. G o długości min. 1,0 km (w jednym odcinku) i  o 
wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto;  

 min. 1 zadanie polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie linii 
energetycznej napowietrznej WN o napięciu 110kV lub wyższym o wartości 
co najmniej 1 000 000,00 zł brutto; 

UWAGA:  
Zamawiający nie wymaga, aby ww. zakresy były wykonywane w ramach jednego 
zadania/ zlecenia/ zamówienia/inwestycji.  
Zamawiający dopuszcza aby ww. doświadczenie było uzyskane podczas realizacji 
kontraktów w systemie „zaprojektuj i wybuduj“.  

b. warunek dotyczący doświadczenia osób 
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, 
jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, wskaże osobę którą musi mieć dostępną na 
etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:  

 

I. Dyrektor Kontraktu – 1 os. 

 

Uprawnienia: nie są wymagane. 

Doświadczenie: 

min. 5 lat w pełnieniu funkcji Dyrektora lub Dyrektora Kontraktu, 
Kierownika Budowy 

Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne 
okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie. 

II. Kierownik budowy – Kierownik Robót Mostowych (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w 
specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń; 

Doświadczenie: 

min. 36 m-cy doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika 
Budowy lub Kierownika Robót Mostowych. Okres ten musi  zawierać 
się w okresie posiadania uprawnień; 

doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub 
Kierownika Robót Mostowych podczas realizacji min. 1 zadania 
obejmującego budowę lub  rozbudowę lub przebudowę obiektu 
mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu 
lub estakady (nie kładki), o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym 
min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m wraz z udziałem 
w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu 
realizacji zamówienia.   

W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej: budowę lub rozbudowę lub przebudowę  
obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub 
wiaduktu lub estakady (nie kładki), o charakterze robót 
budowlanych i parametrach równoważnych z ww.   

Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne 
okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie. 

 



III. Kierownik Robót Drogowych (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;  

Doświadczenie: 

min. 36 m-cy doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika 
Budowy lub Kierownika Robót Drogowych. Okres ten musi  zawierać 
się w okresie posiadania uprawnień; 

doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub 
Kierownika Robót Drogowych podczas realizacji min. 1 zadanie 
dotyczących budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi 
publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku) i  
o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto wraz z 
udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o 
zakończeniu realizacji zamówienia. 

Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne 
okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie.   

IV. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;  

Doświadczenie: 

min. 36 miesięcy doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika 
Budowy lub Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. Okres ten musi  zawierać się w okresie 
posiadania uprawnień; 

doświadczenie podczas realizacji min. 1 zadanie polegających na 
budowie lub rozbudowie lub przebudowie linii energetycznej 
napowietrznej WN o napięciu 110kV lub wyższym; 

V. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: 

posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń;  

Doświadczenie: nie jest wymagane 

VI. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych (min. 1 osoba) 

 

Uprawnienia: 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń;  

Doświadczenie: nie jest wymagane 

VII. Geodeta (min. 1 osoba) 



 

Uprawnienia: 

geodezyjne w zakresie obsługi inwestycji (Nr uprawnień 4) i 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych 
i inwentaryzacyjnych (Nr uprawnień 1) albo odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane. 

Doświadczenie: nie jest wymagane 

VIII. Specjalista ds. rozliczeń (osoba odpowiedzialna za rozliczenie kontraktu) 

  Uprawnienia: nie jest wymagane 

 Doświadczenie: 
Doświadczenie przy rozliczeniu kontraktów na min. 2 zadaniach o 
wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto (każde 
zadanie) 

 Osoby, o których mowa w pkt I – VII powinny posiadać uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831). 

 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
2351 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia 
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zachowują uprawnienia do pełnienia 
tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone na podstawie art. 12 ust. 1 
ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
zostały uznane na zasadach  określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną 
stanowią przepisy 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.). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające 
uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na 
zasadach opisanych w/w ustawie. 

 Zamawiający nie dopuszcza łączenia ze sobą niżej wymienionych funkcji: 
Dyrektor Kontraktu 
Kierownik Budowy - Kierownik Robót Mostowych; 
Kierownik Robót Drogowych; 

 Zamawiający nie dopuszcza łączenia ze sobą funkcji Kierownika Robót Drogowych i 
Kierownika Robót Mostowych; 

 W załączniku (wykaz osób) Wykonawca powinien podać dokładne okresy (dd-mm-rrrr) 
pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie.   Okresy pełnienia w/w 
funkcji na różnych inwestycjach/zadaniach/kontraktach prowadzonych w tym samym 
czasie nie podlegają sumowaniu. 

 Poprzez sformułowania: „budowa”, „rozbudowa”, „przebudowa”, „droga publiczna” „obiekt 
mostowy” - Zamawiający rozumie definicje zgodne z określonymi w ustawie „Prawo 
budowlane” i „Ustawie o drogach publicznych”. 

 Poprzez sformułowanie : „droga klasy G” Zamawiający rozumie definicję zgodną z 
„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych”. 

Jest: 

Rozdział XVII. ust.1 SWZ - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 28.06.2023 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Rozdział XVIII. ust. 1,4 SWZ -SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  



1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/697841   w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania - do dnia 31.03.2023 r. do godziny 10:00. 

 

4. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 31.03.2023 r. o 

godzinie  10:10 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. 

 

Winno być: 
Rozdział XVII. ust.1 SWZ - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 10.07.2023 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Rozdział XVIII. ust. 1,4 SWZ - SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/697841   w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania - do dnia 12.04.2023 r. do godziny 10:00. 

 

4. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 12.04.2023 r. o 

godzinie  10:10 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. 

 

Jest: 

Rozdział XIX. ust. 3 lit. a) SWZ - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

a. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: 

LP. OPIS KRYTERIUM: 
PRZYZNANA 
PUNKTACJA: 

1. 
wskazanie Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych  
posiadającego minimalne doświadczenie wymagane w Rozdziale 
VIII 

0 punktów 

2. 

wskazanie Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych  posiadającego 
większe doświadczenie tj. doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji 
Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych podczas realizacji 2 
zadań obejmujących budowę lub  rozbudowę lub przebudowę obiektu 
mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub 
estakady (nie kładki)  o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 
przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m, zaprojektowanego lub 
będącego w stanie przenieść obciążenia klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 
Obiekty mostowe. Obciążenia, lub klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 
Eurokod 1: Oddzaływanie na konstrukcje; Część 2: obciążenia ruchome 
mostów wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o 
zakończeniu realizacji zamówienia.   

5 punktów 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winno być: 

Rozdział XIX. ust. 3 lit. a) SWZ - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM 
WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

a. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający załącza: 

- Ogłoszenie zmian z dnia 22.03.2023 r. 

- SWZ wraz z załącznikami po modyfikacji z dnia 22.03.2023 r. 

- Aktualna dokumentacja wraz załącznikami z dnia 22.03.2023 r. 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Opublikowane zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania. 

   

Zatwierdzam:     
                                                                                                                                   DYREKTOR ZDP w Ostrołęce 
                                                                                                                              mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła                                                                                                                            
 

3. 

wskazanie Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych  posiadającego 
większe doświadczenie tj. doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji 
Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych podczas realizacji 3 
zadań obejmujących budowę lub rozbudowę lub przebudowę obiektu 
mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub 
estakady (nie kładki)  o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 
przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m, zaprojektowanego lub 
będącego w stanie przenieść obciążenia klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 
Obiekty mostowe. Obciążenia, lub klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 
Eurokod 1: Oddzaływanie na konstrukcje; Część 2: obciążenia ruchome 
mostów wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o 

zakończeniu realizacji zamówienia.  ruchome mostów wraz z udziałem 
w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji 
zamówienia.   
 

10 punktów 

LP. OPIS KRYTERIUM: 
PRZYZNANA 
PUNKTACJA: 

1. 
wskazanie Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych  
posiadającego minimalne doświadczenie wymagane w Rozdziale 
VIII 

0 punktów 

2. 

wskazanie Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych  posiadającego 
większe doświadczenie tj. doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji 
Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych podczas realizacji 2 
zadań obejmujących budowę lub  rozbudowę lub przebudowę obiektu 
mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub 
estakady (nie kładki)  o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 
przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m wraz z udziałem w 
czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji 
zamówienia.   

10 punktów 


