
 
Byczyna, dnia 15 kwietnia 2016 r. 
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   Wszyscy wykonawcy 

 

 

  

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA 

 

 

 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Wzmocnienie 

podłoża gruntowego fundamentu południowego odcinka murów obronnych 

miasta Byczyna” 

 

   Informuję, iż Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015. poz. 2164 

ze zm.), dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia 

o zamówieniu w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków. 

 

Było 

 

1) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: 

  
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co 
najmniej: 
 

� 1 /jedną/ robotę budowlaną polegające na wykonaniu iniekcji 
niskociśnieniowej gruntów, o wartości robót minimum 500.000,00 zł. brutto. 
oraz 

� 1 /jedną/ robotę budowlaną wykonaną przy zabytku nieruchomym 
wpisanym do rejestru zabytków, o wartości robót minimum 500.000,00 zł. 
brutto. 

 
 
 
 

  

BBUURRMMIISSTTRRZZ  BBYYCCZZYYNNYY  
 
 

ul. Rynek 1                                                                           tel.  fax. 77/413 41 50 
46-220 Byczyna                                                                  e-mail: um@byczyna.pl  

 



W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 

 
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określając, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazując, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone. 

 
Pod pojęciem najważniejszych robót Zamawiający rozumie roboty polegające na 
wykonaniu iniekcji niskociśnieniowej gruntów oraz roboty wykonywane przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. 
 
Dowodami, o których mowa powyżej są: 
1) poświadczenia, 
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa. 

 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego, roboty budowlane 
wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca 
nie ma obowiązku przekładania dowodów o których powyżej mowa. 

 
Dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce dowodów, o których mowa powyżej 
przedłożył dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie 
ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone (np. referencje). 

 

 

Jest 

 

2) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: 

  
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co 
najmniej: 
 
 

� 1 /jedną/ robotę budowlaną o wartości robót minimum 500.000,00 zł. 
brutto, gdzie wykonywano wzmocnienie/stabilizację gruntu metoda iniekcji 
niskociśnieniowej gruntów oraz kolumn DSM. 
lub  

2 /dwie/ roboty budowlane o łącznej wartości minimum 500.000,00 zł. 
brutto, gdzie w jednej z nich wykonano wzmocnienie/stabilizację gruntu metodą 
iniekcji niskociśnieniowej a w drugiej robocie wykonano 
wzmocnienie/stabilizację gruntu metodą kolumn DSM. 
 
  
oraz oprócz jednej opcji z w/w 
 

� 1 /jedną/ robotę budowlaną wykonaną przy zabytku nieruchomym 
wpisanym do rejestru zabytków,  
o wartości robót minimum 500.000,00 zł. brutto. 

 
 
 



W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 

 
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określając, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazując, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone. 

 
Pod pojęciem najważniejszych robót Zamawiający rozumie roboty polegające na 
wykonaniu wzmocnienia/stabilizacji gruntu metodami iniekcji niskociśnieniowej oraz 
kolumn DSM, jak również roboty wykonywane przy zabytkach nieruchomych wpisanych 
do rejestru zabytków. 
 
Dowodami, o których mowa powyżej są: 
1) poświadczenia, 
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa. 

 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego, roboty budowlane 
wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca 
nie ma obowiązku przekładania dowodów o których powyżej mowa. 

 
Dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce dowodów, o których mowa powyżej 
przedłożył dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie 
ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone (np. referencje). 
 
 
Było 
 
 
3) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 
Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) 
osobą/ami zdolną/ymi do wykonania zamówienia tj.  
1/ co najmniej jedną osobą która posiada uprawnienia budowlane określone 
przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w 
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 
rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie USTAWĄ  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. 2014, poz. 
1446 z późn. zm. Art. 37c i 37 g).  
2/ co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 
budowlanymi. Osoba ta winna posiadać doświadczenie w zakresie kierowania robotami 
polegającymi na wykonaniu iniekcji niskociśnieniowej gruntów /co najmniej 2  takie 
roboty/. 

 
Uprawnienia zgodnie z: 
  
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) 
 
lub  

 
odpowiadające im ważne 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, inżynierów 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/ych 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, inżynierów budownictwa oraz urbanistów („świadczenie usług 
transgranicznych”). 
 
3/   co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznej  

geologa  z kwalifikacjami do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami 
geologicznymi kategorii VII z doświadczeniem przy min. 2 robotach polegających na 
wykonaniu iniekcji niskociśnieniowej gruntów. 

 
Uprawnienia  zgodnie z :  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji 
w zakresie geologii (Dz. U. Nr 275 poz. 1629) . 

 
 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
 
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające 
będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa powyżej), wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; 
 
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 

 

Jest 

 

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 
Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) 
osobą/ami zdolną/ymi do wykonania zamówienia tj.  
1/ co najmniej jedną osobą która posiada uprawnienia budowlane określone 
przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział 
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 
rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie USTAWĄ  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. 2014, poz. 
1446 z późn. zm. Art. 37c i 37 g).  
2/ co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi. 
Osoba ta winna posiadać doświadczenie w zakresie kierowania robotami polegającymi 
na wykonaniu wzmocnienia stabilizacji gruntu metodą iniekcji niskociśnieniowej oraz 
metodą kolumn DSN. Zamawiający dopuszcza by były to dwie osoby, posiadające 
wskazane uprawnienia, przy czym jedna z tych osób będzie się legitymowała 
doświadczeniem przy wykonaniu wzmocnienia/stabilizacji gruntu metodą iniekcji 
niskociśnieniowej a druga osoba metodą kolumn DSM. 

 
Uprawnienia zgodnie z: 
  
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 28 kwietnia 2006 r.  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) 



lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) 
 
lub  

 
odpowiadające im ważne 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, inżynierów 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/ych 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, inżynierów budownictwa oraz urbanistów („świadczenie usług 
transgranicznych”). 
 
3/   co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznej  

geologa  z kwalifikacjami do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami 
geologicznymi kategorii VII z doświadczeniem przy min. 2 robotach polegających na 
wykonaniu iniekcji niskociśnieniowej gruntów. 

 
Uprawnienia  zgodnie z :  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji 
w zakresie geologii (Dz. U. Nr 275 poz. 1629) . 

 
 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
 
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające 
będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa powyżej), wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; 
 
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 

 

                                                               Z poważaniem 

      

Załączniki: 
1. – 

 
Otrzymują: 
1. Wszyscy Wykonawcy, 
2. a/a 
 
Do wiadomości: 

1. Strona internetowa,    
 
Sporządził(a): 
Aneta Sztojko-Chałupczyńska 
 


