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Ogłoszenie nr 540201217-N-2020 z dnia 14-10-2020 r.

Piotrków Trybunalski:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 589198-N-2020 

Data: 24/09/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Piotrków Trybunalski, Krajowy numer identyfikacyjny 59064846800000, ul. Pasaż Karola

Rudowskiego  10, 97-300  Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 327 796, e-

mail zamowienia.publiczne@piotrkow.pl, faks 447 327 798. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.piotrkow.pl 

Adres profilu nabywcy: www.bip.piotrkow.pl https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb 

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: dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby niezbędne

do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności:  Kierownik budowy – posiadający

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej: 

Kierownicy robót – posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w

budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: 

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

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych. – wg załącznika nr 6 do SIWZ. Przez uprawnienia do
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pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie uprawnienia budowlane

wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane i aktów

wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnieniabudowlane, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje

uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie aktualnych przepisów o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) ww.

warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełnią go łącznie

wykonawcy wspólnie składający ofertę. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach

lub sytuacji innych podmiotów (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

zdolności są wymagane) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli

spełni go samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca. 

W ogłoszeniu powinno być: 2) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego

osoby niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności:  Kierownik

budowy posiadający:  uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w

budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno – budowlanej,  doświadczenie zawodowe min. 1 rok rozumiane jako ilości lat

posiadania uprawnień do kierowania budową, licząc od roku uzyskania ww. uprawnień do roku

2020.  Kierownicy robót – posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji

technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalnościach:  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. – wg załącznika nr 6 do SIWZ.

Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie

uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo

budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub

odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie aktualnych

przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony,
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jeżeli spełnią go łącznie wykonawcy wspólnie składający ofertę. W przypadku, gdy wykonawca

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (w odniesieniu do warunków

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane) ww. warunek zostanie uznany przez

zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym

zakresie powołuje się wykonawca. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-10-13, godzina: 09:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-10-27, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, 


