
        Kąty Wrocławskie, 15.07.2013 r. 
 
znak sprawy ZP 271.38.2013 

   Wszyscy Wykonawcy 

 

 
Dotyczy zamówienia publicznego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogdaszowicach”. 

 

 

W związku z niezbyt jednoznacznym zapisem w SIWZ dotyczącym warunku udziału  
Wykonawców w postępowaniu, działając stosownie do art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych 

Zamawiający informuje o następujących zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 
ww. zamówienia: 
 
 W pkt VII pkt 3 SIWZ Zamawiający opisał warunek dysponowania osobami zdolnymi  do 
wykonania zamówienia następująco: 
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje  
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności:  

 architektonicznej: 

 konstrukcyjno-budowlanej  

 drogowej  

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych  

 w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 
określone przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623  
z późn. zm.) oraz rozporządzenia 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 uprawnienia budowlane do projektowania wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów 
 
Zapis tego warunku powinien  mieć treść: 
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje  
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności:        
 

- architektonicznej: 
- oraz konstrukcyjno-budowlanej  
- oraz drogowej  
- oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
- oraz w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

określone przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623  
z późn. zm.) oraz rozporządzenia 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 uprawnienia budowlane do projektowania wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów 
 Ponadto Zamawiający zmienia zapis zał. nr 6 do SIWZ  - Wykaz osób. 

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian 

W załączeniu SIWZ po modyfikacji. 

 


