
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 91747-2016 z dnia 2016-06-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kłobuck 

3.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudowa 

parteru i pierwszego piętra w budynku szkolnym. Do robót tych należą w szczególności: 

roboty wyburzeniowe, ręczne wykopy wewnątrz budynku, dobudowa... 

Termin składania ofert: 2016-07-04  

 

Numer ogłoszenia: 96147 - 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 91747 - 2016 data 17.06.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie, tel. 34 3100150, fax. 34 

3172661. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4. 

 W ogłoszeniu jest: 1) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w 

zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym na podstawie 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. W związku z powyższym 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w 

zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 2) 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 urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, c) w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych. Zakres posiadanych uprawnień (uwzględniając jego 

ewentualne ograniczenia) musi uprawniać do kierowania robotami budowlanymi, 

które są przedmiotem niniejszego postępowania. Uwaga: a) Zamawiający określając 

wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza 

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 

przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 

a także ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

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

poz. 394), oraz w sytuacji określonej w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) b) Zamawiający dopuszcza łączenie 

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=91747&rok=2016-06-17


funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać zamówienie pod warunkiem, że 

osoby te spełniać będą łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji, z wyjątkiem 

przypadków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) c) Zamawiający informuje, iż w przypadku 

dokonania wyboru oferty Wykonawcy spoza terenu Rzeczypospolitej, wskazane w 

niniejszym punkcie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego 

zamówienia winny posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 

swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie, bądź też do dyspozycji tych osób w 

kontaktach z Zamawiającym, Wykonawca zapewni na własny koszt tłumaczy języka 

polskiego. d) Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia będących w dyspozycji innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Ocena tego 

warunku będzie dokonywana na podstawie właściwego dokumentu przedstawionego 

przez Wykonawcę na zasadzie formuły spełnia/nie spełnia.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków 

udziału w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym na 

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. W 

związku z powyższym Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny 

spełniania warunków w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym. 2) 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-budowlanej, bez 

ograniczeń, uprawniające go do kierowania robotami w odniesieniu do konstrukcji 

oraz architektury, wydanymi odpowiednio na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409, 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 urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w nieograniczonym 

zakresie, wydanymi odpowiednio na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409, z póź. zm.) lub na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, 3) kierownikiem robót elektrycznych - 

posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie wydanymi odpowiednio na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. 

poz.1409, z póź. zm.) lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zakres 

posiadanych uprawnień (uwzględniając jego ewentualne ograniczenia) musi 

uprawniać do kierowania robotami budowlanymi, które są przedmiotem niniejszego 

postępowania. Uwaga: a) Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w 

zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) a także ustawy z 

dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), oraz w sytuacji 

określonej w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 



z późn. zm.) b) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które 

będą wykonywać zamówienie pod warunkiem, że osoby te spełniać będą łącznie 

wymagania dla każdej z łączonych funkcji, z wyjątkiem przypadków określonych w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z 

późn. zm.) c) Zamawiający informuje, iż w przypadku dokonania wyboru oferty 

Wykonawcy spoza terenu Rzeczypospolitej, wskazane w niniejszym punkcie osoby, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia winny posiadać 

znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie 

się w mowie i piśmie, bądź też do dyspozycji tych osób w kontaktach z 

Zamawiającym, Wykonawca zapewni na własny koszt tłumaczy języka polskiego. d) 

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia będących w dyspozycji innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Ocena tego warunku będzie 

dokonywana na podstawie właściwego dokumentu przedstawionego przez 

Wykonawcę na zasadzie formuły spełnia/nie spełnia.. 

 
 


