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Ogłoszenie nr 540020607-N-2020 z dnia 04-02-2020 r.
Zgorzelec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 505470-N-2020
Data: 23/01/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Zgorzelec, Krajowy numer identyfikacyjny 23082154600000, ul. ul. Domańskiego 7,
59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-75 77 56 988, e-mail wzp@zgorzelec.com,
faks 075 77 56 988.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający określa następujące warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj.: 1) O udzielenie zamówienia może
ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał w
sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej: a)
dwie roboty budowlane (w ramach dwóch odrębnych umów) polegające na remoncie lub
przebudowie lub budowie dachu wraz z konstrukcją dotyczącą budynku wpisanego do rejestru
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zabytków lub rejestru zabytków prowadzonego przez organ ustanowiony w tym celu w państwie
obcym, których wartość łączna wyniosła co najmniej 400.000,00 zł brutto oraz b) jedną robotę
budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie lub modernizacji elewacji budynku
wpisanego do rejestru zabytków lub rejestru zabytków prowadzonego przez organ ustanowiony w
tym celu w państwie obcym, której wartość wyniosła co najmniej 200.000,00 zł brutto.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI SIWZ oraz wykaz robót budowlanych, o którym mowa w Rozdziale VI niniejszej SIWZ wraz z załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. W przypadku, gdy Wykonawca
przedstawi w wykazie robót wartość wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny
spełniania warunku przyjmie średni kurs tej waluty w stosunku do PLN publikowany przez NBP
z dnia wszczęcia (ogłoszenia) niniejszego postępowania. 2) O udzielenie zamówienia może
ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi
do wykonania niniejszego zamówienia, tj.: a) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy,
która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów), która posiada minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub rejestru zabytków prowadzonego przez organ
ustanowiony w tym celu w państwie obcym, w tym jednocześnie spełnia wymagania art. 37c
ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz b) jedną osobą
pełniącą funkcję kierownika robót, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Przez doświadczenie zawodowe w kierowaniu
robotami rozumie się lata czynne zawodowo przepracowane przy realizacji robót budowlanych w
ww. branży. Zamawiający uzna uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Zamawiający zaakceptuje również uprawnienia budowlane
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odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 12 ust. 7
ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art.
88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z
określonym w nim terminie ważności. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego
warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w Rozdziale VI SIWZ oraz - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami, o którym mowa w rozdziale VI SIWZ. Dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta zostanie oceniona najwyżej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych wykonawców, warunki udziału
określone w pkt 2 niniejszego rozdziału musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub
wszyscy wykonawcy łącznie.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający określa następujące warunki
udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj.: 1) O udzielenie
zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył, co najmniej: a) dwie roboty budowlane (w ramach dwóch odrębnych
umów) polegające na remoncie lub przebudowie lub budowie dachu wraz z konstrukcją
dotyczącą budynku wpisanego do rejestru zabytków lub rejestru zabytków prowadzonego przez
organ ustanowiony w tym celu w państwie obcym, których wartość łączna wyniosła co
najmniej 400.000,00 zł brutto oraz b) jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub
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przebudowie lub modernizacji elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków lub
rejestru zabytków prowadzonego przez organ ustanowiony w tym celu w państwie obcym,
której wartość wyniosła co najmniej 200.000,00 zł brutto. Zamawiający dokona oceny
spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI SIWZ oraz - wykaz robót budowlanych, o
którym mowa w Rozdziale VI niniejszej SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta zostanie oceniona najwyżej. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi w wykazie
robót wartość wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania
warunku przyjmie średni kurs tej waluty w stosunku do PLN publikowany przez NBP z dnia
wszczęcia (ogłoszenia) niniejszego postępowania. 2)O udzielenie zamówienia może ubiegać
się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia, tj.: a)jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy,
która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która
spełnia wymagania art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami oraz która w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
kierowała co najmniej jedną robotą budowlaną w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub rejestru
zabytków prowadzonego przez organ ustanowiony w tym celu w państwie obcym oraz
b)jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót, która posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów). Przez doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
rozumie się lata czynne zawodowo przepracowane przy realizacji robót budowlanych w ww.
branży. Zamawiający uzna uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Zamawiający zaakceptuje również uprawnienia budowlane
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odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający informuje, że
zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do
centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z
odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminie
ważności. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
Rozdziale VI niniejszej SIWZ oraz -wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, o którym mowa w rozdziale VI SIWZ.
Dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku
pozostałych wykonawców, warunki udziału określone w pkt 2 niniejszego rozdziału musi
spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 2020-02-10, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2020-02-12, godzina 10:00
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