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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 69058767000000, ul. ul. Boya Żeleńskiego  , 35105   

Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 609 490, e-mail wzp@pzdw.pl, faks 178 609 460. 

Adres strony internetowej (url): www.pzdw.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: Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca spełni ten 

warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum 1 usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej (w 

szczególności zawierającej projekt budowlany) lub koncepcji programowej dla rozbudowy lub budowy drogi klasy min. Z długości min. 1,0 km 

wraz z rozbudową/budową drogowego obiektu mostowego, tj. mostu, wiaduktu, estakady klasy A, zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty 

mostowe. Obciążenia, i uzyskaniu w ramach tej usługi ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) oraz ostatecznej decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną inżynierską, zgodnie z 

ustawą Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2126), poparte dokumentami potwierdzającymi, iż usługi zostały wykonane 

należycie (np. poświadczenie), z zastrzeżeniem iż branża drogowa i mostowa może być zawarta w jednej dokumentacji projektowej albo w 

odrębnych dokumentacjach projektowych. 

W ogłoszeniu powinno być: Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca 

spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum 1 usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej (w 

szczególności zawierającej projekt budowlany) lub koncepcji programowej dla rozbudowy lub budowy drogi klasy min. Z długości min. 1,0 km 

wraz z rozbudową/budową drogowego obiektu mostowego, tj. mostu, wiaduktu, estakady klasy A, zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty 

mostowe. Obciążenia, i uzyskaniu w ramach tej usługi ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) oraz ostatecznej decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną inżynierską, zgodnie z 

ustawą Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2126), poparte dokumentami potwierdzającymi, iż usługi zostały wykonane 

należycie (np. poświadczenie), z zastrzeżeniem iż branża drogowa i mostowa może być zawarta w jednej dokumentacji projektowej albo w 

odrębnych dokumentacjach projektowych. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1) 

Strona 1 z 3OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2018-02-16https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/2a4e541d-28b6-46e9-ac30-9f6c10fec7e3



W ogłoszeniu jest: a) wykazu usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy. 

W ogłoszeniu powinno być: a) wykazu usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 

okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 
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Drukuj
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