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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, dotyczące zadania
p'n' 

',PŻebudowa 
pańeru i pierwsŻego pietra w budynku Zespołu Szkolno _

Przedszkolnego w Łobodnie''
ogłoszenie W BZP nr 91747 _ 2016 z dnia 17 '06'2016 r'

Działając na podstawie ań' 38 ust' 4 Ustawy z dnia 29 glycznia 20o4l Prawo
zamóWień publicznych Zamawiający zmienia treśc specyfikacji istotnych Warunków
ŻamóWienia W niżej podany sposób'

1. W dziale V w ust.3, pkt 2:

- tekst w bŻmieniu:

''zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamóWienia' jeżeli Wykonawca Wykaże' że dysponuje lub będzie
dysponował osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi:
a)W specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
b) W specjalności instalacyjnej W zakresie sieci instalacji i urządŻeń Wodociągowych

i kanalizacyjnych,
c) W specjalności instalacyjnej W zakresie sieci instalacji i UrządŻeń elektrycznych

i elektroenergetycznych.
Zakres posiadanych uprawnień (uwzględniając jego ewentualne ograniczenia) musi

uprawniać do kierowania robotami budowlanymi' któIe są przedmiotem niniejszego
postępowania'

- zastępuje się tekstem W brzmleniu:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni Warunek dysponowania osobami zdolnymi do
Wykonania zamóWienia, jeżeli Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum
następującymi osobami:

1) kierownikiem budowy _ posiadającym uprawnienia budowlane W specjalności
konstrukcyjno-budoW|anej' bez ograniczeń' uprawniające go do kierowania robotami w
odniesieniu do konstrukcji oraz architektury, wydanymi odpowiednio na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7lipca 1994r' Prawo budowlane (Dz'U' z2013l' poz'14o9, z
póź. zm') lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisóW,

2) kierownikiem robót Wod_kan - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej W zakresie sieci' instalacji i ulz ądzeń
cieplnych' Wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kana|iŻacyjnych w
nieograniczonym zaklesie' Wydanymi odpowiednio na podstawie przepisóW ustawy z
dnia 7 lipca 1994 l' Prawo budowlane (Dz.U. z2013 f. poz'14o9, z póź' zm') |ub na
podstaWie Wcześniej oboWiązujących pllepisów'

3) kierownikiem robót elektrycznych _ posiadającym uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi W specjalności instalacyjnej W Żakresie sieci, instalacji i uŻądzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie wydanymi
odpowiednio na podstawie prŻepisóW ustawy z dnia 7 lipca 1994 l. Prawo budowlane
(Dz.U' z 2013 l' pozjqoq' z póż' zm') lub na podstawie Wcześniej obowiązujących
przepisóW'
Zakres posiadanych uprawnień (uwzględniając jego ewentualne ograniczenia) musi
uprawniać do kierowania robotami budowlanymi' któfe są przedmiotem niniejszego
postępowania"
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2' W dziale Vl W ust'1' W punkcie 2, po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie w
brzmieniu:

',Roboty najważniejsze to roboty konstrukcyjne i WykońcŻeniowe"'

3' W dziale Xlll W ust'1, skreśla się Wyrazy:

',- 
kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji przed i w czasie Wykonywania robót

oraz po ich zakończeniu
- inwentaryzację znakóW granicznych np' kamieni granicznych (W przypadku kiedy
Wykonawca podejmie decyzję o konieczności wykonania przedmiotowej
inwentaryzacji)",

4 W dziale lll wust'3' pht' 3'1'skleśla się wyla7y
,' ręcŻne Wykopy WeWnątrz budynku"

5' W s 5 ust. 4 WŻoru umowy, skreśla się Wyrazy:
,,oraz szkic polowy geodezyjny inwentaryzacji powykonawczej"

6' W s 16 ust' 1 wzoru umowy, kwotę 500'000, zł zastępu]'e się kwotą 150-000'00'
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