
 

 

 
                               Wrocław 15.07.2022 r. 

 
PLWSA 0680/2022 
 

                                      Do wszystkich zainteresowanych 
 
 

Dot. przetargu na zadanie pod nazwą:  
„Projekt rozbudowy płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu” 
w ramach „Zwiększenia możliwości operacyjnych części lotniczej lotniska pod potrzeby operacji 
wojskowych w Porcie Lotniczym Wrocław S.A.” 
 
Nr nadany sprawie: 3/2022/NZP 

 
I. 
 

Na podstawie art. 137 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.; 

dalej „PZP”) informujemy o przeprowadzonych na podstawie art. 137 ust. 1 PZP zmianach SWZ rzutujących na 
treść ogłoszenia: 
 
zmiany: 
 
zmiana nr 1 
W rozdziale 7 SWZ w cz. 7.1 B „Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy”,  
w pkt. 1 jest: 
 
„1. Wymogi dotyczące doświadczenia: 
 
Wymaga się, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: 
- dwa projekty budowlane, 
- lub dwa projekty wykonawcze, 
- lub jeden projekt budowlany i jeden projekt wykonawczy 
budowy lub przebudowy płaszczyzn lotniskowych (przez które rozumie się: drogę startową, drogę kołowania, 
drogę szybkiego zejścia, płytę postojową, płytę do odladzania statków powietrznych) o powierzchni 
sumarycznej min. 20 000 m2 dla lotniska o kodzie referencyjnym 4D lub wyższym. 
 
- wraz z dowodem, że wykazane zadania zostały wykonane należycie”. 
 
dotychczasowy zapis wykreśla się i zastępuje nowym w brzmieniu: 
 
„1. Wymogi dotyczące doświadczenia: 
 
Wymaga się, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: 
- dwa projekty budowlane, 
- lub dwa projekty wykonawcze, 
- lub jeden projekt budowlany i jeden projekt wykonawczy 
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budowy lub rozbudowy płaszczyzn lotniskowych (przez które rozumie się: drogę startową, drogę kołowania, 
drogę szybkiego zejścia, płytę postojową, płytę do odladzania statków powietrznych) o powierzchni 
sumarycznej min. 20 000 m2 dla lotniska o kodzie referencyjnym 4D lub wyższym. 
 
- wraz z dowodem, że wykazane zadania zostały wykonane należycie”. 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 2 
W rozdziale 17 SWZ zmianie ulega nieprzekraczalny termin składania ofert. 
 
Dotychczasowy termin:  
„do dnia 18.07.2022 do godz. 11:00” 
 
wykreśla się i zastępuje nowym:  
„do dnia 29.07.2022 do godz. 11:00” 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 3 
W rozdziale 18 SWZ zmianie ulega planowany termin otwarcia ofert. 
 
Zdanie drugie w brzmieniu:  
„Otwarcie ofert planowane jest dnia 18.07.2022 r. o godz. 11:30” 
 
wykreśla się i zastępuje nowym:  
„Otwarcie ofert planowane jest dnia 29.07.2022 r. o godz. 11:30” 
 
- pozostałe bez zmian. 
 

II. 
 

1. Zmiany zawarte w niniejszym piśmie są wiążące dla Wykonawców. 
2. Zmiany wprowadza się przez uznanie – niniejszym pismem.       
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