
 

 

Katowicka Specjalna  

Strefa Ekonomiczna S.A. 

ul. Wojewódzka 42 

40 – 026 Katowice 

 

Katowice, 18.10.2021 r.  

 

Wykonawcy, uczestnicy postępowania 

Nr PN 3/2021 

 

ZMIANA SWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Akcelerator biznesowy KSSENON – budowa centrum 

kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Żorach”. 

 
Zamawiający, działając na podstawie art.137 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) dokonuje zmiany w SWZ, 

w ten sposób że: 

 

1. Rozdział 12 ppkt 3.2.1 SWZ w brzmieniu: 

 

3.2.1. osobą na stanowisko kierownika budowy-  tj. 1 osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, oraz posiadającą min. 5 letnie 

doświadczenie zawodowe, licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, w tym 

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co 

najmniej trzech robót budowlanych o wartości co najmniej 15 000 000,00 (piętnaście 

milionów) zł netto (każda z osobna) polegających na budowie lub rozbudowie (z 

wyłączeniem odbudowy, nadbudowy oraz przebudowy) budynku należącego do 

kategorii IX-XII lub XIV-XVIII (zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane) 

o kubaturze brutto min. 30 000 m3 (przy czym w przypadku rozbudowy – kubatura 

odnosi się wyłącznie do rozbudowanej części) każdy, w ramach których wchodził 

obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przez cały okres realizacji robót 

budowlanych (od ich rozpoczęcia do ich odbioru końcowego); 
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 Otrzymuje brzmienie,  

3.2.1. osobą na stanowisko kierownika budowy-  tj. 1 osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez 

ograniczeń, oraz posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od daty 

uzyskania uprawnień budowlanych, w tym doświadczenie zawodowe na stanowisku 

kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości 

co najmniej 15 000 000,00 (piętnaście milionów) zł netto (każda z osobna) 

polegających na budowie lub rozbudowie (z wyłączeniem odbudowy, nadbudowy oraz 

przebudowy) budynku należącego do kategorii IX-XII lub XIV-XVIII (zgodnie z 

załącznikiem do ustawy Prawo budowlane), w ramach których wchodził obowiązek 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przez cały okres realizacji robót budowlanych 

(od ich rozpoczęcia do ich odbioru końcowego), z zastrzeżeniem, że co najmniej jedne 

roboty budowlane dotyczyć muszą budowy lub rozbudowy (z wyłączeniem odbudowy, 

nadbudowy oraz przebudowy) budynku należącego do kategorii IX-XII lub XIV-XVIII 

o kubaturze brutto min. 30 000 m3 (przy czym w przypadku rozbudowy – kubatura 

odnosi się wyłącznie do rozbudowywanej części); 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Przedmiary (załącznik nr 

3 do SWZ): 

a. usuwa się z przedmiaru etap I, PZT zagospodarowanie terenu, branża 

architektoniczno - konstrukcyjna, punkt 2- stacja ładowania  pojazdów 

elektrycznych – Z03 , pozycje 14-28 

b. usuwa się z przedmiaru etap I, budynek A, branża elektryczna pozycja 

2.8- instalacja RTV/SAT 

c. usuwa się z przedmiaru etap II branża elektryczna budynki B,C,D 

pozycja 2.8- instalacja RTV/SAT 

d. usuwa się z przedmiaru Etap I budynek A; branża architektoniczno -  

konstrukcyjna; hala A wyposażenie meblowe i RTV, pozycję 4 monitor 

prezentacyjny  

 

3. Rozdział 20 pkt 1 SWZ w brzmieniu: 

1.Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, rozpoczynający się 

 w dniu w którym upływa termin składania ofert, to jest do dnia 17.01.2022 r. 

 

Otrzymuje brzmienie: 

1.Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, rozpoczynający się 

 w dniu w którym upływa termin składania ofert, to jest do dnia 25.01.2022 r 
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4.  Rozdział 29 pkt 1 SWZ w brzmieniu: 

1.Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2021 r. do 

godziny 10:00. 

Otrzymuje brzmienie: 

1.Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2021 r. do 

godziny 10:00. 

 

5. Zamawiający dokonuje zmiany dokumentacji projektowej zawartej w 

załącznikach nr 1,2,3,15,16,17  SWZ, zgodnie z odpowiedzią na 

pytanie nr 2 z dnia 18 października 2021 roku (poprzez usunięcie obliczeń 

sprawdzających w zakresie oświetlenia). 

Zmienione załączniki nr 1, 2, 3, 15, 16, 17 stanowią załącznik do niniejszej zmiany. 

 

 

 

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej SWZ i należy traktować je jako 

obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego.  
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