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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: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą

Wykonawcy, którzy 1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej jedną

robotę budowlaną (zakończoną, wykonaną w ramach jednej umowy) obejmującą łącznie swoim

zakresem: a) budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej o wartości

min. 1.500.000,00 zł brutto; b) wykonanie nawierzchni z kamienia wraz z odwodnieniem, o

powierzchni min. 7tys. m2. Uwaga! Zamawiający uzna warunek za spełniony również wówczas,

gdy Wykonawca wykaże wykonanie ww. robót w ramach dwóch umów, pod warunkiem, że

poszczególne zakresy i wartości robót wymienione w ppkt. a i b zostały wykonane w ramach

jednej umowy każdy. Zamawiający nie dopuszcza natomiast sumowania wartości dla każdego z



ww. punktów poprzez przedstawienie kilku umów na łączną wartość wymaganą dla danego

zakresu robót. Przykładowo, Zamawiający dopuszcza przedstawienie 2 oddzielnych umów,

każda na realizację jednego z zakresów wymienionych w ppkt. a i b, jednakże nie dopuszcza

przedstawienia np. 2 umów o łącznej wartości wymienionej w którymkolwiek z ppkt. a i b.

Warunek ten ma analogiczne zastosowanie w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). W przypadku robót, których wartość została

wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN

przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót

rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 2. Skierują do realizacji zamówienia: - co

najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy i posiadać minimum 2 letnią

praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych; - co najmniej jedną osobę posiadającą

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do

kierowania robotami w specjalności drogowej, która pełnić będzie funkcję kierownika robót; - co

najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci i instalacji cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która będzie

pełnić funkcję kierownika robót; - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń, która będzie pełnić funkcję kierownika robót. Uwaga:

Kierownik budowy oraz kierownik robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodne z

ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych

na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.

U. z 2017 r. poz. 1332) rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich

przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o



Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych

zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na

zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U.

Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) Wskazane w ppkt 2. osoby muszą posiadać biegłą znajomość

języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka

polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego,

zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a

Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą

Wykonawcy, którzy 1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej jedną

robotę budowlaną (zakończoną, wykonaną w ramach jednej umowy) obejmującą łącznie swoim

zakresem: a) budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej o wartości

minimum 5.000.000,00 zł brutto; b) budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej wraz z przyłączami o wartości minimum 750.000,00zł brutto; c) budowę lub

przebudowę ciągów pieszo-jezdnych lub placów o nawierzchni bitumicznej i z kostki lub płyt

kamiennych wraz z odwodnieniem, o wartości minimum 1.000.000,00zł brutto d) rewitalizację

parków lub terenów zielonych wraz z systemem nawadniania o wartości minimum 150.000,00zł

brutto. Uwaga! Zamawiający uzna warunek za spełniony również wówczas, gdy Wykonawca

wykaże wykonanie ww. robót w ramach dwóch umów, pod warunkiem, że poszczególne zakresy

i wartości robót wymienione w ppkt. a -d zostały wykonane w ramach jednej umowy każdy.

Zamawiający nie dopuszcza natomiast sumowania wartości dla każdego z ww. punktów poprzez

przedstawienie kilku umów na łączną wartość wymaganą dla danego zakresu robót.

Przykładowo, Zamawiający dopuszcza przedstawienie 4 oddzielnych umów, każda na realizację

jednego z zakresów wymienionych w ppkt. a-d, jednakże nie dopuszcza przedstawienia np. 4

umów o łącznej wartości wymienionej w którymkolwiek z ppkt. a-d. Warunek ten ma

analogiczne zastosowanie w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie



zamówienia (np. konsorcjum). W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie

w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu

średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w

walutach innych niż PLN). 2.Skierują do realizacji zamówienia: - co najmniej jedną osobę

posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie

pełnić funkcję kierownika budowy i posiadać minimum 2 letnią praktykę na budowie przy

zabytkach nieruchomych; - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności

drogowej, która pełnić będzie funkcję kierownika robót; - co najmniej jedną osobę posiadającą

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która będzie pełnić funkcję kierownika robót;

- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która będzie

pełnić funkcję kierownika robót. Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownik robót powinni

posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t.

Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z

2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych

uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –

Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) rozumie przez to również odpowiadające im

ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów

prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej,

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do

wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te

kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również



wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach

określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18

marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) Wskazane w ppkt 2.

osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba

nie posiada biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić

tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach

między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2. 

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-06-29, godzina: 12:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-07-06, godzina: 12:00, 

 


