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GGmmiinnaa  BByycczzyynnaa  
 

ul. Rynek 1                                                                                               tel.  fax. 077/413 41 50 
46-220 Byczyna                                                                                        e-mail: um@byczyna.pl  

 

Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 171353-2013 z dnia 2013-08-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Byczyna 

Przedmiotem zamówienia jest Zmiana sposobu uŜytkowania wraz z przebudowa budynku szkoły na budynek mieszkalny 

wielorodzinny. Działka nr 581/94 km 3 Inwestycja będzie się składała z dwóch etapów: I etap do 30 listopada 2013 r. 

remont...  Termin składania ofert: 2013-09-12  

 

Numer ogłoszenia: 171387 - 2013; data zamieszczenia : 28.08.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  171353 - 2013 data 28.08.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, Rynek 1, 46-220 Byczyna, woj. opolskie, tel. 77 413 41 

50, fax. 77 413 41 50. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4..  

• W ogłoszeniu jest:  Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą 

zdolną/ymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej - Kierownik budowy posiadający uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń, - Kierownik robót posiadający uprawnienia 

budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, - Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im waŜne uprawnienia, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budowlanych 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami) lub spełniającą/ymi warunki, o których 

mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z 

późniejszymi zmianami) tj. osoba/y które/ychj odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12. 
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2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (świadczenie usług 

transgranicznych). W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyŜej, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłoŜyć wraz z ofertą: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

(wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa powyŜej), wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; b) 

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - 

zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku 

prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty. Potwierdzenie spełniania warunków udziału 

w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. 

Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia).  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) 

osobą zdolną/ymi do wykonania zamówienia tj. posiadającą/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej - Kierownik budowy posiadający uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń, - Kierownik robót posiadający uprawnienia 

budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, - Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im waŜne uprawnienia, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budowlanych 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami) lub spełniającą/ymi warunki, o których 

mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z 

późniejszymi zmianami) tj. osoba/y które/ychj odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12. 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (świadczenie usług 

transgranicznych). W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyŜej, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłoŜyć wraz z ofertą: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

(wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa powyŜej), wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; b) 

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - 

zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie 

oświadczenia załączonego do oferty. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 

Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków 
dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia).   

 


