
Świętajno, 02-12-2019 r. 
 

 
 

SZANOWNI PAŃSTWO 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu GK.271.1.2019 
 

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych 
(Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu na „Termomodernizację budynku 
Urzędu Gminy Świętajno” - postępowanie Nr 271.1.2019 z dnia 15.11.2019 r. w 
następujący sposób: 
 
Dział V. ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Warunki udziału w 
postępowaniu” otrzymuje brzmienie: 
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, 

Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. 

 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

3) zdolności technicznej lub zawodowej, 
Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących:  
 
a) doświadczenia wykonawcy, w realizacji (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, zadań polegających na: 

1) w zakresie części I zamówienia - Termomodernizacja budynku – wykonaniu co 
najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót 
termomodernizacji budynku/budynków lub remoncie, budowie, przebudowie 
budynku o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia, na kwotę 
brutto co najmniej 470 000,00 zł; 
 
2) w zakresie części II zamówienia - Modernizacja instalacji elektroenergetycznej 
– wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu 
instalacji elektrycznej w budynku/budynkach o charakterze prac odpowiadających 
zakresowi zamówienia, na kwotę brutto co najmniej 170 000,00 zł; 
 
3) w zakresie części III zamówienia - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i 
przyłącza cieplnego – wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej 
na wykonaniu instalacji cieplnej o charakterze prac odpowiadających zakresowi 
zamówienia, na kwotę brutto co najmniej 340 000,00 zł. 
 

Doświadczenie Wykonawcy może być wykazane w ramach realizacji jednej inwestycji lub 
kilku odrębnych inwestycji.  
 
b) kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, 
odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona -  Zamawiający wymaga skierowania do 



realizacji zamówienia osoby posiadającej następujące kwalifikacje: 
1) w zakresie części I zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję 
kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i 
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi nie mniejsze niż 2 lata lub 
uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
 
2) w zakresie części II zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję 
kierownika robót elektrycznych, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i doświadczenie w 
kierowaniu robotami elektrycznymi nie mniejsze niż 2 lata, lub uprawnienia 
uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
 
3) w zakresie III części zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję 
kierownika robót sanitarnych, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu robotami sanitarnymi nie 
mniejsze niż 2 lata lub uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. 

 
Dział VII. ust. 3 pkt 2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie: 
W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 
3) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z 
postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące 
oświadczenia i dokumenty: 
 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Zał. Nr 8 do 
SIWZ. 

Warunek zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji 
zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje: 

a) w zakresie I części zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję 
kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu 
robotami budowlanymi nie mniejsze niż 2 lata lub uprawnienia uzyskane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
b) w zakresie II części zamówienia -  jedna osoba, która pełnić będzie funkcję 
kierownika robót elektrycznych, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu 
robotami  elektrycznymi nie mniejsze niż 2 lata lub uprawnienia uzyskane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
c) w zakresie III części zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję 
kierownika robót sanitarnych, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, , bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu robotami sanitarnymi nie 
mniejsze niż 2 lata lub uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. 

 



Dział X. ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „ Termin związania ofertą” 
otrzymuje brzmienie: 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert, tj. do dnia 11-01-2020 r. 
 

Dział XI. ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „ Sposób zaadresowania 
koperty” otrzymuje brzmienie: 

 4. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia 
ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta). 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do 
zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone 
nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

  

"Oferta - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno - część .... 
(wpisać nr części, na którą jest składana oferta)" 

nie otwierać przed 13-12-2019 r., godz. 11.15" 

 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 

Dział XII. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Miejsce i termin składania ofert”  
otrzymuje brzmienie: 
1. Oferty należy składać do dnia: 13-12-2019 r. do godz. 11.00 
w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy Świętajno 
Świętajno 104 
19-411 Świętajno 
Pokój nr 2 - sekretariat Urzędu 
 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty,  wymagają zachowania formy pisemnej.  
 
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 13-12-2019 r. o godz. 11.15 
w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy Świętajno 
Świętajno 104 
19-411 Świętajno 
Sala konferencyjna urzędu 

 
 

         
……………………………………………... 

Kierownik Zamawiającego 


