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OR.VII.272.25.2021                                                                      

   

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  

 
Działając na podstawie art. 137 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2021, poz. 1129 z późn. zm.),  dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr  OR.VII.272.25.2021 pn.: 

„Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i 

Szkolną w Raciborzu – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót 

budowlanych” 

 

Zakres zmian jest następujący usuwa się punkty: 

5.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

6.3. Zamawiający na podstawie art. 117 pkt 1 ustawy p.z.p. zastrzega, że w sytuacji 

składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów ( Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał 

na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek  o  

którym wyżej  mowa  musi  zostać spełniony  w  całości przez Wykonawcę  

( jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego 

zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania 

doświadczenia. 

W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona  w innej walucie niż PLN należy 

dokonać przeliczenia  tej  waluty  na  PLN  przy  zastosowaniu  średniego  kursu  NBP na 

dzień zakończenia inwestycji 

 (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 

 

6.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

    

Pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian.  

Z up. STAROSTY 

 Beata Bańczyk 
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