
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 112008-2012 z dnia 2012-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zawiercie 

Przedmiotem zamówienia jest remont alejek parkowych wraz z oświetleniem w Parku OSiR 

w Zawierciu (kategoria obiektu budowlanego KOB VIII), na działkach o nr ewid. 17/2 i 2/10 

(obręb Zawiercie), w Zawierciu przy ul. Szymańskiego. Teren... 

Termin składania ofert: 2012-04-25  

 

Numer ogłoszenia: 134064 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 112008 - 2012 data 10.04.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 

6724337, fax. 032 6724337. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4). 

 W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia ubiegać się 

mogą Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali osobą lub osobami, która 

będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą: - uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi w 

zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 

r., nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz.U. nr 63, poz. 394); - kwalifikacje do pełnienia nadzoru archeologicznego. W/w 

osoby muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 

badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) tj.: osoby określone w pkt III.3.4) 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=112008&rok=2012-04-10


tiret pierwszy i drugi muszą spełniać wymogi § 24 cyt. rozporządzenia, a mianowicie 

posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami prawa 

budowlanego (określone przez Zamawiającego) oraz udokumentować odbytą co 

najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków. Osoba pełniąca nadzór archeologiczny musi spełniać 

wymogi § 26 cyt. rozporządzenia, a mianowicie posiadać tytuł zawodowy magistra 

uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku archeologia oraz odbytą co 

najmniej 12-miesięczną praktykę w zakresie tych badań. W celu potwierdzenia 

spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia n/w 

oświadczeń i dokumentów: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

specyfikacji; 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zakres ww. 

dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w pkt 

III.3.4) (wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 4 do SWIZ). 3) Oświadczenie, że 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wskazane przez 

Wykonawcę w wykazie posiadają wymagane uprawnienia - na potwierdzenie 

spełniania warunku, o którym mowa w pkt III.3.4) tiret pierwszy i drugi. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na 

dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. 

metody spełnia/nie spełnia.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia ubiegać się 

mogą Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali osobą lub osobami, która 

będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą: - uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi w 

zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 

r., nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz.U. nr 63, poz. 394); - kwalifikacje do pełnienia nadzoru archeologicznego. Osoba 

pełniąca nadzór archeologiczny musi spełniać wymogi § 26 Rozporządzenia Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia 

prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987), a 

mianowicie posiadać tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów 

wyższych na kierunku archeologia oraz odbytą co najmniej 12-miesięczną praktykę w 



zakresie tych badań. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w 

postępowaniu Zamawiający żąda złożenia n/w oświadczeń i dokumentów: 1) 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji; 2) wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 

a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie 

odpowiednio warunku określonego w pkt III.3.4) (wzór wykazu znajduje się w 

załączniku nr 4 do SWIZ). 3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia (wskazane przez Wykonawcę w wykazie posiadają 

wymagane uprawnienia - na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 

III.3.4) tiret pierwszy i drugi. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez 

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu 

o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

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

postępowaniu lub ofert: 27.04.2012 godzina 08:00, miejsce: Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Zawierciu ul. Moniuszki 10 42 - 400 Zawiercie.. 

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

w postępowaniu lub ofert: 10.05.2012 godzina 08:00, miejsce: Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Zawierciu ul. Moniuszki 10 42 - 400 Zawiercie.. 

 
 


