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Uczestnicy  

postępowania przetargowego 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z w m. Karsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

drogową na długości 1,73 km 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.  

z 2013 r. poz. 907 ze zm.)., Zamawiający zmienia treść w poniższy sposób:  

 

1. Rozdział V pkt 3 ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponować minimum: 

a) Kierownikiem budowy (tj. osobą mogąca wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące kierowanie 

robotami budowlanymi w specjalności drogowej obejmujące kierowanie budową (lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która posiada co najmniej 3 letnie 

doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy w branży drogowej. 

b) Kierownikiem robót posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci 

kanalizacyjnych z 2 letnią praktyką przy realizacji robót instalacyjnych – sieć 

kanalizacyjna. 

c) Kierownikiem robót posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci 

teletechnicznych z 2 letnią praktyką przy realizacji robót teletechnicznych  

Warunek zostanie spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała 

kwalifikacje w kilku specjalnościach. 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 

2010 roku nr 243, poz. 1623 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. Zakres 

uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich 

nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 

12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, 

których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 

w przepisach odrębnych. 


