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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: III.1.3  

W ogłoszeniu jest: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, - którzy nie wcześniej niż 

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

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roboty budowlane 

polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji sieci kanalizacyjnej o wartości robót nie 

mniejszej niż 2 500 000,00 złotych (brutto) każda, które zostały wykonane w sposób należyty, w tym 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – załącznik nr 4 do SIWZ. - 

dysponują następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, 

legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem 

niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: a. co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję 

Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba ta musi posiadać 

co najmniej 5-letnie doświadczenie w roli kierownika budowy lub kierownika robót lub Inspektora 

Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) i kierować w tym okresie, co najmniej 2 robotami 

dotyczącymi budowy, przebudowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnej, o wartości każdej z robót co 

najmniej 1 000 000 zł brutto b. co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

c. co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności inżynieryjnej 

drogowej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. 



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: 

Zamawiający w ramach realizacji niniejszego zamówienia dopuszcza łączenie przez jedną osobę 

funkcji kierowników robót z poszczególnych branż. W takiej sytuacji osoba skierowana przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia musi posiadać wymagane uprawnienia dla każdej z tych branż. 

Zamawiający nie dopuszcza natomiast łączenia funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika 

robót.  

W ogłoszeniu powinno być: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, - którzy nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roboty 

budowlane polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji sieci kanalizacyjnej o wartości 

robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych (brutto) każda, które zostały wykonane w sposób 

należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – załącznik nr 4 

do SIWZ. - dysponują następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, 

legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem 

niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: a. co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję 

Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba ta musi posiadać 

co najmniej 5-letnie doświadczenie w roli kierownika budowy lub kierownika robót lub Inspektora 

Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) i kierować w tym okresie, co najmniej 2 robotami 

dotyczącymi budowy, przebudowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnej, o wartości każdej z robót co 

najmniej 1 000 000 zł brutto b. co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

c. co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności inżynieryjnej 

drogowej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. 

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: 

Zamawiający w ramach realizacji niniejszego zamówienia dopuszcza łączenie przez jedną osobę 

funkcji kierowników robót z poszczególnych branż. W takiej sytuacji osoba skierowana przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia musi posiadać wymagane uprawnienia dla każdej z tych branż. 

Zamawiający nie dopuszcza natomiast łączenia funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika 

robót.  

 


