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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Krapkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141309900000, ul. ul. 3 Maja  17, 

47303   Krapkowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 466 800, e-mail 

umig_przetargi@krapkowice.pl, faks 774 466 888.  

Adres strony internetowej (url): www.krapkowice.pl  

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: Określenie warunków: Zadanie nr 1 Zamawiający uzna warunek za 

spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 

w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył 

przynajmniej jedną robotę ogólnobudowlaną, polegającą na remoncie lub przebudowie lub 

rozbudowie obiektu zabytkowego, o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł 2. dysponuje lub 

będzie dysponować po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie, posiadającej doświadczenie w opracowaniu 

przynajmniej po jednej dokumentacji projektowej oraz w pełnieniu funkcji kierownika 

robót/budowy na przynajmniej jednej budowie, w zakresie : 1) projektowania w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do 

projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych bez 

ograniczeń; 2) projektowania w zakresie konstrukcyjno – budowlanym bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do projektowania w zakresie 

konstrukcyjno - budowlanym bez ograniczeń; 3) projektowania w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do 

projektowania w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń' 4) kierowania 

robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych bez ograniczeń; 5) 

kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno - budowlanym bez ograniczeń 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno - 

budowlanym bez ograniczeń; 6) kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 



uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń. Zadanie nr 2 Zamawiający uzna warunek 

za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył 

przynajmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu makiety lub płaskorzeźby wykonanej w 

formie odlewu metalowego Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności. W 

przypadku, gdy jedna osoba posiadająca kwalifikacje w kilku specjalnościach wykonywała 

wymagane czynności w jednym zadaniu, to spełnienie warunku będzie liczone odrębnie dla 

wykonywanych czynności w ramach każdej z osobna samodzielnej funkcji w budownictwie. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności. W 

przypadku, gdy jedna osoba posiadająca kwalifikacje w kilku specjalnościach wykonywała 

wymagane czynności w jednym zadaniu, to spełnienie warunku będzie liczone odrębnie dla 

wykonywanych czynności w ramach każdej z osobna samodzielnej funkcji w budownictwie. 

UWAGA. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych 

uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi dopuszcza 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów i uprawniają do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r.,poz. 65)  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zadanie nr 1 Zamawiający uzna warunek 

za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończył przynajmniej jedną robotę ogólnobudowlaną, polegającą na remoncie lub 

przebudowie lub rozbudowie obiektu zabytkowego, o wartości nie mniejszej niż 500 tys.zł, 

albo remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego umiejscowionego w 

strefie ochrony konserwatorskiej o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł 2. dysponuje lub 

będzie dysponować po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie, posiadającej doświadczenie w opracowaniu 

przynajmniej po jednej dokumentacji projektowej oraz w pełnieniu funkcji kierownika 

robót/budowy na przynajmniej jednej budowie, w zakresie : 1) projektowania w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do 

projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych bez 

ograniczeń; 2) projektowania w zakresie konstrukcyjno – budowlanym bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do projektowania w zakresie 

konstrukcyjno - budowlanym bez ograniczeń; 3) projektowania w zakresie sieci, instalacji i 



urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do 

projektowania w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń' 4) kierowania 

robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych bez ograniczeń; 5) 

kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno - budowlanym bez ograniczeń 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno - 

budowlanym bez ograniczeń; 6) kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń. Zadanie nr 2 Zamawiający uzna warunek 

za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył 

przynajmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu makiety lub płaskorzeźby wykonanej w 

formie odlewu metalowego Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności. W 

przypadku, gdy jedna osoba posiadająca kwalifikacje w kilku specjalnościach wykonywała 

wymagane czynności w jednym zadaniu, to spełnienie warunku będzie liczone odrębnie dla 

wykonywanych czynności w ramach każdej z osobna samodzielnej funkcji w budownictwie. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności. W 

przypadku, gdy jedna osoba posiadająca kwalifikacje w kilku specjalnościach wykonywała 

wymagane czynności w jednym zadaniu, to spełnienie warunku będzie liczone odrębnie dla 

wykonywanych czynności w ramach każdej z osobna samodzielnej funkcji w budownictwie. 

UWAGA. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych 

uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi dopuszcza 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów i uprawniają do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r.,poz. 65)  

 

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: 2018-01-17, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 



względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich 

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

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

w postępowaniu: Data: 2018-01-29, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, 

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich 

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język 

polski  
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