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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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. O 

zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże się należytym wykonaniem, zgodnie 

z zasadami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie: a) jednej roboty budowlanej o wartości brutto min. 500 000,00 zł, w zakres 

której wchodziły roboty polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie 

nawierzchni chodników, parkingów, jezdni, placów itp. przy użyciu kostki lub płyt np. 

betonowych, brukowych lub granitowych oraz b) jednej roboty budowlanej, o wartości brutto 

min. 100 000,00 zł w zakres której wchodziły roboty polegające na budowie, przebudowie, 

rozbudowie lub modernizacji fontanny, 2. Wykonawca będzie dysponował osobami, które 

posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi pozwalające na 

wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach (co 

najmniej jedną osobą w danej branży): a) drogowej (pełniący funkcję kierownika budowy) b) 

konstrukcyjno-budowlanej (pełniący funkcję kierownika robót), c) instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (pełniący funkcję kierownika 

robót), d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych i cieplnych (pełniący funkcję kierownika robót), wydane na podstawie ustawy Prawo 

Budowlane (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1202 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub inne odpowiednie wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. UWAGA: Samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać 

osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 

w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 2272) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 

r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1725 z późn. zm.). 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: Tak Informacje dodatkowe:  

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. O 

zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże się należytym wykonaniem, zgodnie 

z zasadami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie: a) jednej roboty budowlanej o wartości brutto min. 500 000,00 zł, w zakres 

której wchodziły roboty polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie 

nawierzchni chodników, parkingów, jezdni, placów itp. przy użyciu kostki lub płyt np. 

betonowych, brukowych lub granitowych oraz b) jednej roboty budowlanej, o wartości brutto 

min. 100 000,00 zł w zakres której wchodziły roboty polegające na budowie, przebudowie, 

rozbudowie lub modernizacji fontanny, UWAGA: Wykonawca w celu wykazania spełniania 

w/w warunku może wykazać się należytym wykonaniem, zgodnie z zasadami Prawa 

budowlanego i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

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

jednej roboty budowlanej o wartości min. 600 000,00 zł w zakres której wchodziły roboty 

polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni chodników, 

parkingów, jezdni, placów itp. przy użyciu kostki lub płyt np. betonowych, brukowych lub 

granitowych oraz budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji fontanny. 2. 

Wykonawca będzie dysponował osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalnościach (co najmniej jedną osobą w danej branży): a) 

drogowej (pełniący funkcję kierownika budowy) b) konstrukcyjno-budowlanej (pełniący 

funkcję kierownika robót), c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych (pełniący funkcję kierownika robót), d) instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych (pełniący funkcję 

kierownika robót), wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1202 

ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z 

późn. zm.) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

UWAGA: UWAGA: 1) Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 

ust. 1 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) i Rozporządzeniu 

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 

2019 r. poz. 831), mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie 

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

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.) oraz w 

rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117). 2) Zamawiający 

dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika budowy i kierownika robót przez jedną 

osobę w kilku specjalnościach budowlanych pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te 

funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. 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: Tak Informacje 

dodatkowe:  
 


