
 

 

 

 

 
 

81-127 Gdynia 
ul.  J .  Śmidowicza 69 

NIP 586-010-46-93 
www.amw.gdynia.p l  

 

                                                                                                                   Gdynia, 03.03.2021 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania nr 01/ZP/201 na zastępstwo inwestorskie i nadzory branżowe 

przy realizacji inwestycji: Budowa budynku Akademickiego Centrum 

Technologii Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z 

infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

 

Zmiany do SWZ  

 

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

tel./faks 261 262 537, informuje, że zgodnie z art. 286 Pzp, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z 

późn. zm.)dokonuje zmiany treści SWZ w rozdziale 17 pkt 4: 

 

Było: 

 co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 

budowy/robót/inspektora nadzoru robót elektrycznych (w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie na 

stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych); w tym przy realizacji co najmniej jednego 

zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych polegającego na budowie 

lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej obejmującego swoim zakresem sieci, instalacje i 

urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne o całkowitej mocy zainstalowanej co najmniej 800 kW, 

w obiekcie basenowym; 
 

Jest: 

 co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 

budowy/robót/inspektora nadzoru robót elektrycznych (w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie na 

stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych); w tym przy realizacji co najmniej jednego 

zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych polegającego na budowie 

lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej obejmującego swoim zakresem sieci, instalacje i 

urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne o całkowitej mocy zainstalowanej co najmniej 800 kW; 
 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w rozdziale 21 pkt 4) 2  4): 

Było: 
 

-co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/robót/inspektora 

nadzoru robót elektrycznych (w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora 

nadzoru robót elektrycznych); w tym przy realizacji co najmniej jednego zamówienia 

doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych polegającego na budowie lub 

przebudowie obiektu użyteczności publicznej obejmującego swoim zakresem sieci, instalacje i 

urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne o całkowitej mocy zainstalowanej co najmniej 800 kW, 

w obiekcie basenowym (załącznik nr 12)  

 Jest: 
 

-co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/robót/inspektora 

nadzoru robót elektrycznych (w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora 
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nadzoru robót elektrycznych); w tym przy realizacji co najmniej jednego zamówienia 

doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych polegającego na budowie lub 

przebudowie obiektu użyteczności publicznej obejmującego swoim zakresem sieci, instalacje i 

urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne o całkowitej mocy zainstalowanej co najmniej 800 kW, 

(załącznik nr 12)  

Zamawiający dokonuje również zmiany w załączniku nr 12 do SWZ 

Było: 

 
Pani/Pan ………………………………..……………… będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru 

robót elektrycznych i posiada  uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów; 

oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 

budowy/robót/inspektora nadzoru robót elektrycznych (w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie na 

stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych); w tym przy realizacji co najmniej jednego 

zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych polegającego na budowie 

lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej obejmującego swoim zakresem sieci, instalacje i 

urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne o całkowitej mocy zainstalowanej co najmniej 800 kW, 

w obiekcie basenowym; 

 

Jest: 
 

Pani/Pan ………………………………..……………… będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru 

robót elektrycznych i posiada  uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów; 

oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 

budowy/robót/inspektora nadzoru robót elektrycznych (w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie na 

stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych); w tym przy realizacji co najmniej jednego 

zamówienia doprowadzonego do odbioru końcowego robót budowlanych polegającego na budowie 

lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej obejmującego swoim zakresem sieci, instalacje i 

urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne o całkowitej mocy zainstalowanej co najmniej 800 kW; 
 

W związku ze zmianami w SWZ zamawiający zmienia termin składania i 

otwarcia ofert z : 

- Składanie było do dnia 2021-03-05 do godz. 09:00, jest do dnia 2021-03-11 do godz. 

09:00  

- Otwarcie było dnia 2021-03-05 o godz. 9:30, jest dnia 2021-03-11 o godz. 09:30 
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