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Dotyczy: SIWZ przetargu nieograniczonego na realizacje zamowienia pn: ,,Przebudowa drogi
wewn^trznej Bolkow-Nietuszyna od km 0+000 do km 1+798 (Etap II - od km 1+122 do km 1+798
wraz z przebudowa. do parametrow zjazdu publicznego istnieja_cego zjazdu na droge. nr 45.

Ulega zmianie tresc zapisu w Rozdziale VI pkt. 1, ppkt.2/c.l ktory otrzymuje brzmienie:
c.l) wykazanie przez Wykonawce. wykonania w okresie ostatnich pifjciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie co
najmniej 2-ch (dwoch) kontraktow na budowy lub przebudowQ drog o wartosci pojedynczego
kontraktu rownej lub przekraczaj^cej 750 000 zt brutto.

oraz

c.2) wykazanie przez Wykonawce^ ze dysponuje osoba./mi odpowiedzialnymi za kontrole, jakosci
robot budowlanych, ktora be.dzie petnic funkcje.:

* kierownika budowy posiadajqcego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci budowa drog i mostow, ktory petnit funkcje^ kierownika budowy na minimum 2
budowach lub przebudowach drog

oraz uzupetnieniu zapis w rozdziale VI SIWZ UWAGA: o uprawnienia budowlane,
ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowi$zuja.cych przepisow do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci: budowa drog i mostow

ulega zmianie zapis w Rozdziale XIV SIWZ ktory otrzymuje brzmienie

Ocena kryterium „ D" zostanie dokonana przez Komisje, Przetargowa, na podstawie podanych
przez Wykonawce. w Formularzu Ofertowym i zatqczniku Nr 7 do SIWZ informacji dot. ilosci
petnionych funkcji kierownika budowy w specjalnosci budowa drog i mostow, przez osobe.
wyznaczona, w ofercie przetargowej danego wykonawcy do petnienia funkcji kierownika budowy
(oferta z ilosciq przekraczaj^c^ 5 (pi^c) robot oceniona zostanie tak jak oferta w ktorej
zaoferowano 5 (pie^c) robot przy zastosowaniu wzoru.

ulega zmianie zapis w § 2. ust.3,pkt 1 zatgcznika nr 10 do SIWZ ( wzor umowy ) otrzymuje brzmienie

3. Przedstawiciele stron:

1) Wykonawca wyznacza jako:

- kierownika budowy Pana/q , legitymuja.cego si^ uprawnieniami w specjalnosci budowa
drog i mostow wykonawczymi do prowadzenia prac obj^tych umowq
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