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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Powiat Krapkowicki, Krajowy numer identyfikacyjny 53141253300000, ul. ul. Kilińskiego  1, 

47303   Krapkowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 074 300, e-mail 

inwestycje@powiatkrapkowicki.pl, faks 774 074 332.  

Adres strony internetowej (url): www.powiatkrapkowicki.pl  

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: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, minimum dwie 

roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi o 

wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł. brutto każda. b) Wykonawca musi wskazać osoby, 

które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami 

zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie 

zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymieniona poniżej, wskaże osoby, które 

musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: 1) 

kierownik budowy – 1 osoba - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - praca na stanowisku kierownika 

budowy lub kierownika robót na minimum dwóch zadaniach obejmujących budowę, przebudowę 

lub remont drogi o wartości 1.5000.000,00 zł brutto każde zadanie  

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, minimum dwie 

roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi o 

wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł. brutto każda. b) Wykonawca musi wskazać osoby, 

które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami 

zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie 

zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymieniona poniżej, wskaże osoby, które 

musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: 1) 

kierownik budowy – 1 osoba - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - praca na stanowisku kierownika 

budowy lub kierownika robót na minimum dwóch zadaniach obejmujących budowę, przebudowę 

lub remont drogi o wartości 1.500.000,00 zł brutto każde zadanie  


