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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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Kościelna  85, 44-266  Świerklany, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
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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.1. 
Punkt: 3) 
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 5.1. O udzielenie zamówienia
mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 5.1.2. spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: a) zdolności technicznej. Wykonawca spełni
warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, posiadającymi uprawnienia i doświadczenie zawodowe
odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: 1) inspektorem
nadzoru branży budowlanej – posiadającym: � uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające
im uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarskiej z zastrzeżeniem art.



12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U.2018.2272), � minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie
nadzorowania robót budowlanych, � doświadczenie zawodowe w
nadzorowaniu co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na
sprawowaniu nadzoru inwestorskiego przy budowie, odbudowie,
nadbudowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego w
technologii tradycyjnej murowanej, w stanie wykończonym, o wartości
inwestycji co najmniej 4.000.000,00 zł. brutto każda, oraz zakończonych, tj.
doprowadzonych przy udziale osoby wykazującej doświadczenie co najmniej
do wystawienia protokołu odbioru końcowego; 2) inspektorem nadzoru
branży elektrycznej – posiadającym: � uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia
wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U.2018.2272), � minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie
nadzorowania robót elektrycznych, � doświadczenie zawodowe w
nadzorowaniu co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na
sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej przy
budowie, odbudowie, nadbudowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu
kubaturowego w technologii tradycyjnej murowanej, o wartości inwestycji co
najmniej 4.000.000,00 zł. brutto każda, oraz zakończonych, tj.
doprowadzonych przy udziale osoby wykazującej doświadczenie co najmniej
do wystawienia protokołu odbioru końcowego; 3) inspektorem nadzoru
branży sanitarnej – posiadającym: � stosowne uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane osobie będącej



obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272), � minimum
3 letnie doświadczenie w zakresie nadzorowania robót instalacyjnych, �
doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu co najmniej dwóch robót
budowlanych, polegających na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w
zakresie branży sanitarnej przy budowie, odbudowie, nadbudowie,
rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego w technologii
tradycyjnej murowanej, o wartości inwestycji co najmniej 4.000.000,00 zł.
brutto każda, oraz zakończonych, tj. doprowadzonych przy udziale osoby
wykazującej doświadczenie co najmniej do wystawienia protokołu odbioru
końcowego; 4) inspektorem branży drogowej – posiadającym: � uprawnienia
budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im
uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarskiej z zastrzeżeniem art.
12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U.2018.2272), � minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie
nadzorowania robót drogowych, � doświadczenie zawodowe w
nadzorowaniu co najmniej dwóch robót polegających na budowie,
rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi, placu lub chodników, o
wartości robót 70.000,00 zł. brutto każda, oraz zakończonych, tj.
doprowadzonymi przy udziale osoby wykazującej doświadczenie co najmniej
do wystawienia protokołu odbioru końcowego. Wszystkie wymienione osoby
należy wskazać w Załączniku nr 7 – Wykaz osób. b) zdolności zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie: � 2 usługi polegające na pełnieniu
funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji o charakterze i złożoności
porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, tzn. dla robót



budowlanych polegających na budowie, odbudowie, nadbudowie,
rozbudowie lub przebudowie obiektów kubaturowych w technologii
tradycyjnej murowanej wraz z instalacjami wewnętrznymi, w stanie
wykończonym, o wartości inwestycji co najmniej 4.000.000,00 zł. brutto
każda. Wykonawca winien załączyć dowody określające czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. Potwierdzenie powyższego nastąpi w Załączniku
nr 8 do SIWZ – Wykaz usług. Dokumenty potwierdzające wykonanie tych
usług powinny wskazywać, że pełnienie funkcji inwestora zastępczego miało
miejsce dla inwestycji o wartości co najmniej 4.000.000,00 zł. brutto. W
przypadku pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla obiektów o
mieszanym charakterze (obiektów kubaturowych w technologii tradycyjnej
murowanej wraz z instalacjami wewnętrznymi, w stanie wykończonym oraz
innych) wymagane dane co do wartości inwestycji (4.000.000,00 zł. brutto)
powinny być wykazane co do części nadzoru nad obiektami kubaturowymi w
technologii tradycyjnej murowanej wraz z instalacjami wewnętrznymi, w
stanie wykończonym. Zamawiający nie uzna spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, jeśli Wykonawca przedstawi na potwierdzenie spełniania tego
warunku sumę wartości nadzorowanych obiektów na kilku inwestycjach. 5.2.
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej dotyczący
wykonanych usług, musi być spełniony: 5.2.1. przez Wykonawcę
samodzielnie, 5.2.2. przez jeden podmiot udostępniający wiedzę i
doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, 5.2.3. w przypadku
Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z
Wykonawców występujących wspólnie. 
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 5.1. O udzielenie
zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 5.1.2. spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności technicznej. Wykonawca
spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia i doświadczenie



zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: 1)
inspektorem nadzoru branży budowlanej – posiadającym: � uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarskiej z
zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2018.1202 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272), � minimum 3 letnie doświadczenie w
zakresie nadzorowania robót budowlanych, � doświadczenie zawodowe w
nadzorowaniu co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na
sprawowaniu nadzoru inwestorskiego przy budowie, odbudowie,
nadbudowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego w
technologii tradycyjnej murowanej, w stanie wykończonym, o wartości
inwestycji co najmniej 4.000.000,00 zł. brutto każda, oraz zakończonych, tj.
doprowadzonych przy udziale osoby wykazującej doświadczenie co najmniej
do wystawienia protokołu odbioru końcowego; 2) inspektorem nadzoru
branży elektrycznej – posiadającym: � uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia
wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U.2018.2272), � minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie
nadzorowania robót elektrycznych, � doświadczenie zawodowe w
nadzorowaniu co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na
sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej przy
budowie, odbudowie, nadbudowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu
kubaturowego w technologii tradycyjnej murowanej, o wartości inwestycji co
najmniej 4.000.000,00 zł. brutto każda, oraz zakończonych, tj.
doprowadzonych przy udziale osoby wykazującej doświadczenie co najmniej



do wystawienia protokołu odbioru końcowego; 3) inspektorem nadzoru
branży sanitarnej – posiadającym: � stosowne uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane osobie będącej
obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272), � minimum
3 letnie doświadczenie w zakresie nadzorowania robót instalacyjnych, �
doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu co najmniej dwóch robót
budowlanych, polegających na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w
zakresie branży sanitarnej przy budowie, odbudowie, nadbudowie,
rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego w technologii
tradycyjnej murowanej, o wartości inwestycji co najmniej 4.000.000,00 zł.
brutto każda, oraz zakończonych, tj. doprowadzonych przy udziale osoby
wykazującej doświadczenie co najmniej do wystawienia protokołu odbioru
końcowego; 4) inspektorem branży drogowej – posiadającym: � uprawnienia
budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im
uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarskiej z zastrzeżeniem art.
12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U.2018.2272), � minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie
nadzorowania robót drogowych, � doświadczenie zawodowe w
nadzorowaniu co najmniej dwóch robót polegających na budowie,
rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi, placu lub chodników, o
wartości robót 70.000,00 zł. brutto każda, oraz zakończonych, tj.
doprowadzonymi przy udziale osoby wykazującej doświadczenie co najmniej
do wystawienia protokołu odbioru końcowego. Wszystkie wymienione osoby
należy wskazać w Załączniku nr 7 – Wykaz osób. b) zdolności zawodowej.



Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie: � 2 usługi polegające na pełnieniu
funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji o charakterze i złożoności
porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, tzn. dla robót
budowlanych polegających na budowie, odbudowie, nadbudowie,
rozbudowie lub przebudowie obiektów kubaturowych w technologii
tradycyjnej murowanej wraz z instalacjami wewnętrznymi, w stanie
wykończonym, o wartości inwestycji co najmniej 4.000.000,00 zł. brutto
każda. Wykonawca winien załączyć dowody określające czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. Potwierdzenie powyższego nastąpi w Załączniku
nr 8 do SIWZ – Wykaz usług. Dokumenty potwierdzające wykonanie tych
usług powinny wskazywać, że pełnienie funkcji inwestora zastępczego miało
miejsce dla inwestycji o wartości co najmniej 4.000.000,00 zł. brutto. W
przypadku pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla obiektów o
mieszanym charakterze (obiektów kubaturowych w technologii tradycyjnej
murowanej wraz z instalacjami wewnętrznymi, w stanie wykończonym oraz
innych) wymagane dane co do wartości inwestycji (4.000.000,00 zł. brutto)
powinny być wykazane co do części nadzoru nad obiektami kubaturowymi w
technologii tradycyjnej murowanej wraz z instalacjami wewnętrznymi, w
stanie wykończonym. Zamawiający nie uzna spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, jeśli Wykonawca przedstawi na potwierdzenie spełniania tego
warunku sumę wartości nadzorowanych obiektów na kilku inwestycjach. 5.2.
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej dotyczący
wykonanych usług, musi być spełniony: 5.2.1. przez Wykonawcę
samodzielnie, 5.2.2. przez jeden podmiot udostępniający wiedzę i
doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, 5.2.3. w przypadku
Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z
Wykonawców występujących wspólnie. 



 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV.6 
Punkt: 2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-20, godzina: 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-21, godzina: 10:00 
 


