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L.dz. 93/2012 
 

Zawiercie, dnia 26.04.2012 r. 
 
 
 
 

ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont alejek 
parkowych wraz z oświetleniem w Parku OSiR w Zawierciu”. 
 
 
 
 
I. Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy z dnia                         

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie: 

 
1. Pkt V ust. 1 ppkt. 1 lit. c) SIWZ Warunki udziału w postępowaniu oraz opis 

sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków o treści: 
 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, tj. 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 
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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 V ust. 1 ppkt 1 lit. c 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. 

 
 
Otrzymuje następujące brzmienie: 
 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, tj. 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. 

 
 
II. Przedmiotowe zmiany powodują zmianę terminów (które określono) w pkt XI SIWZ: 

a) składania ofert z 27.04.2012 r. o godz. 0800 na 10.05.2012 r. o godz. 0800, 



b) otwarcia ofert z 27.04.2012 r. o godz. 0815 na 10.05.2012 r. o godz. 0815. 
 

 
Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 
 
 
  
Do zamieszczenia: 
www.osir.net.pl 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Dyrektor OSiR 

/-/ Witold Grim 
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