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warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 126 475, e-mail e-mail: 
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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: 1. Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie wybudował: Dla CZEŚCI I co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu 

robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub rozbudową oczyszczalni ścieków 

Dla CZEŚCI II co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych 

związanych z budową, przebudową lub rozbudową oczyszczalni ścieków Dla CZEŚCI III co 

najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową, 

przebudową lub rozbudową budynku użyteczności publicznej 2. dysponuje osobami do 

wykonania zamówienia tj. dysponują osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowiskach: Dla CZEŚCI I 
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Kierownik Budowy – minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy na 

minimum jednym zadaniu obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni 

ścieków. Wykształcenie wyższe lub średnie. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie 

obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 

243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej 

obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Kierownik robót sanitarnych Doświadczenie na 

funkcji kierownika budowy na minimum jednym zadaniu obejmujących roboty sanitarne przy 

budowie, przebudowie, rozbudowie oczyszczalni ścieków. Wykształcenie wyższe lub średnie 

Uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 

kanalizacyjnych wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia 

otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Kierownik robót 

elektrycznych minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na 

minimum jednym zadaniu obejmującym wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach. 

Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane 

według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Dla CZEŚCI II Kierownik 

Budowy – minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy na minimum 

jednym zadaniu obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków. 

Wykształcenie wyższe lub średnie. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie 

obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 

243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej 

obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Kierownik robót sanitarnych Doświadczenie na 

funkcji kierownika budowy na minimum jednym zadaniu obejmujących roboty sanitarne przy 

budowie, przebudowie, rozbudowie oczyszczalni ścieków. Wykształcenie wyższe lub średnie 

Uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 

kanalizacyjnych wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia 

otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Kierownik robót 
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elektrycznych minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na 

minimum jednym zadaniu obejmującym wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach. 

Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane 

według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Dla CZĘŚCI III Projektant - 

Koordynator projektu - minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji projektanta przy 

wykonaniu co najmniej jednego projektu budynku użyteczności publicznej. Wykształcenie 

wyższe. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez 

ograniczeń lub konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie 

obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 

243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej 

obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Projektant branży sanitarnejminimalne 

wymagania Doświadczenie na funkcji projektanta przy wykonaniu co najmniej jednego projektu 

branży sanitarnej dla budynku użyteczności publicznej. Wykształcenie wyższe. Uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane 

według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Projektant branży 

elektrycznej - minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji projektanta przy wykonaniu co 

najmniej jednego projektu branży elektrycznej dla budynku użyteczności publicznej. 

Wykształcenie wyższe. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane 

według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Kierownik Budowy - 

minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na co najmniej 

jednym zadaniu, w zakresie którego była budowa, rozbudowa lub przebudowa budynku 

użyteczności publicznej. Wykształcenie wyższe lub średnie. Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej 

wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
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(Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane 

według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Kierownik robót sanitarnych 

- minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na co najmniej 

jednym zadaniu, w zakresie którego było wykonanie instalacji sanitarnych przy budowie, 

rozbudowa lub przebudowie budynku użyteczności publicznej. Wykształcenie wyższe lub 

średnie. Uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane 

według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Kierownik robót 

elektrycznych - minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót 

na co najmniej jednym zadaniu, w zakresie którego było wykonanie instalacji elektrycznych przy 

budowie, rozbudowa lub przebudowie budynku użyteczności publicznej. Wykształcenie wyższe 

lub średnie. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie 

obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 

243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej 

obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Wykonawca biorący udział w kilku częściach 

musi wykazać spełnienie warunku dla każdej części, w której bierze udział. Zamawiający 

dopuszcza wskazanie tej samej osoby pełniącej funkcję kierownika budowy kierownika robót 

sanitarnych oraz kierownika robót elektrycznych w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę 

na kilka części. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy 

realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych 

osób: Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. Wykonawca nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie wybudował: Dla CZEŚCI I co najmniej jedno zadanie polegające na 

wykonaniu robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub rozbudową oczyszczalni 

ścieków Dla CZEŚCI II co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych 

związanych z budową, przebudową lub rozbudową oczyszczalni ścieków Dla CZEŚCI III co 

najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową, 

przebudową lub rozbudową budynku użyteczności publicznej 2. dysponuje osobami do 
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wykonania zamówienia tj. dysponują osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowiskach: Dla CZEŚCI I 

Kierownik Budowy – minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub 

robót na minimum jednym zadaniu obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę 

oczyszczalni ścieków. Wykształcenie wyższe lub średnie. Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej 

wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane 

według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Kierownik robót sanitarnych 

Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na minimum jednym zadaniu 

obejmujących robotysanitarne przy budowie, przebudowie, rozbudowie oczyszczalni ścieków. 

Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych wydane na podstawie obowiązujących przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) lub 

odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa 

budowlanego. Kierownik robót elektrycznych minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji 

kierownika budowy lub robót na minimum jednym zadaniu obejmującym wykonanie instalacji 

elektrycznych w budynkach. Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy 

z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub 

odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa 

budowlanego. Dla CZEŚCI II Kierownik Budowy – minimalne wymagania Doświadczenie na 

funkcji kierownika budowy lub robót na minimum jednym zadaniu obejmujących budowę, 

rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków. Wykształcenie wyższe lub średnie. 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności: 

konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające 

im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. 

Kierownik robót sanitarnych Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na 

minimum jednym zadaniu obejmujących roboty sanitarne przy budowie, przebudowie, 

rozbudowie oczyszczalni ścieków. Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w 

specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych wydane na podstawie 
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obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 

1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej 

obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Kierownik robót elektrycznych minimalne 

wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na minimum jednym 

zadaniu obejmującym wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach. Wykształcenie wyższe 

lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie 

obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 

243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej 

obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Dla CZĘŚCI III Projektant - Koordynator 

projektu - minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji projektanta przy wykonaniu co 

najmniej jednego projektu budynku użyteczności publicznej. Wykształcenie wyższe. 

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub 

konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub 

odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa 

budowlanego. Projektant branży sanitarnejminimalne wymagania Doświadczenie na funkcji 

projektanta przy wykonaniu co najmniej jednego projektu branży sanitarnej dla budynku 

użyteczności publicznej. Wykształcenie wyższe. Uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie 

obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 

243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej 

obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Projektant branży elektrycznej - minimalne 

wymagania Doświadczenie na funkcji projektanta przy wykonaniu co najmniej jednego projektu 

branży elektrycznej dla budynku użyteczności publicznej. Wykształcenie wyższe. Uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z 

późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących 

przepisów Prawa budowlanego. Kierownik Budowy - minimalne wymagania Doświadczenie na 

funkcji kierownika budowy lub robót na co najmniej jednym zadaniu, w zakresie którego była 

budowa, rozbudowa lub przebudowa budynku użyteczności publicznej. Wykształcenie wyższe 
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lub średnie. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o 

specjalności: konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie obowiązujących przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub 

odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa 

budowlanego. Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji 

kierownika budowy lub robót na co najmniej jednym zadaniu, w zakresie którego było 

wykonanie instalacji sanitarnych przy budowie, rozbudowa lub przebudowie budynku 

użyteczności publicznej. Wykształcenie wyższe lub średnie. Uprawnienia budowlane w 

specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie 

obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 

243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej 

obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Kierownik robót elektrycznych - minimalne 

wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na co najmniej jednym 

zadaniu, w zakresie którego było wykonanie instalacji elektrycznych przy budowie, rozbudowa 

lub przebudowie budynku użyteczności publicznej. Wykształcenie wyższe lub średnie. 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z 

późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących 

przepisów Prawa budowlanego. Wykonawca biorący udział w kilku częściach musi wykazać 

spełnienie warunku dla każdej części, w której bierze udział. Zamawiający dopuszcza wskazanie 

tej samej osoby pełniącej funkcję kierownika budowy kierownika robót sanitarnych oraz 

kierownika robót elektrycznych w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na kilka części. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe: 

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 9) 
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Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dopuszcza się składanie ofert częściowych w 

zakresie: CZĘŚCI I i II (Wykonawca składa ofertę na części I i II, Zamawiający nie wyraża 

zgody na składanie ofert częściowych w tym zakresie) oraz w zakresie CZĘŚCI III. 
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