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WSZYSCY WYKONAWCY 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WM/PN/220812/1: ROZBIÓRKA I BUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 

NR 906 W KM 0+729 W MIEJSCOWOŚCI LUBLINIEC O NR EW. 133. 

 

 

 

 Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że na mocy art. 137 ust. 1 ustawy PZP, dokonuje 
zmiany treści SWZ poprzez zmianę pkt. 8.1.1.4/4.a, który otrzymuje brzmienie: 
 
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, 
iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:  

dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu mostowego (dopuszczalne 
wykonanie również w ramach zadań budowlanych), o łącznej wartości robót dla zadań minimum 25 000 
000,00 zł brutto, z tym że przynajmniej jedna robota obejmuje wykonanie przęsła o konstrukcji nośnej 
stalowej (np. blachownicowej, zespolonej, skrzynkowej, łukowej) i rozpiętości minimum 50m oraz jedna 
robota wykonana została nad czynną zelektryfikowaną linią kolejową; Zamawiający uzna również warunek 

minimalnego doświadczenia za spełniony w przypadku wykonania jednej roboty budowlanej polegającej na 
budowie obiektu mostowego o wartości minimum 25 000 000 zł brutto przy jednoczesnym spełnieniu przez 
obiekt mostowy ww. warunków łącznie tj. konstrukcji nośnej stalowej (np. blachownicowej, zespolonej, 
skrzynkowej, łukowej) o rozpiętości minimum 50m zrealizowanej nad czynną zelektryfikowaną linią 
kolejową; 
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

Wobec powyższego na mocy art. 137 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający zmienia następujące terminy określone 
w  SWZ:  

1. TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 21.10.2022 R. GODZ.: 09:00 
2. TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 21.10.2022 R. GODZ.: 09:30 
3. TERMIN SKŁADANIA WADIUM ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 21.10.2022 R. GODZ.: 09:00 

4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 18.01.2023 R. 

Zapisy dotyczące terminów (składanie ofert, otwarcie ofert, związanie ofertą i wadium) określone w SWZ ulegają 

zmianie, zgodnie z powyższym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1. STRONA INTERNETOWA www.zdw.katowice.pl  
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