
       Kąty Wrocławskie, 07.06.2012 r. 
 
znak sprawy ZP 341/26/2012 

 

 Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego: „Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich” 

 

W związku z zauważonym błędem w treści SIWZ, działając stosownie do art. 38 ust. 4 Prawa 

zamówień publicznych Zamawiający informuje o następujących zmianach w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia do ww. zamówienia:  

 

zmianie ulega zapis pkt 8.1 tiret 4 lit. a : 

 Wykonawca powinien dysponować  wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą 
odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w 
zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia oraz aktualny wpis na 
listę członków okręgowej izby inżynierów  budownictwa tj. powinni  dysponować :  

 a) Kierownikiem budowy, który posiada: 
- uprawnienia budowlane, specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, nadane zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), 

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu 
zawodowego, 

- doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy w charakterze kierownika budowy przy 
prowadzeniu kierowaniem min.2 robotami budowlanymi w zakresie budowy obiektu 
dydaktyczno-sportowego o wartości każdej pracy nie mniejszej niż 3.500.000 zł brutto w 
ramach oddzielnych zadań.  

b) Pracownikami posiadającymi doświadczenie w robotach budowlanych, w tym murarskich, 
  tynkarskich, dekarskich i instalacji sanitarnych i elektrycznych .  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje w/w osobami, lub przedstawi pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia osób mogących wykonywać ww. funkcje. 
 

na prawidłowy  

 Wykonawca powinien dysponować  wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą 
odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w 
zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia oraz aktualny wpis na 
listę członków okręgowej izby inżynierów  budownictwa tj. powinni  dysponować :  

 a) Kierownikiem budowy, który posiada: 
- uprawnienia budowlane, specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, nadane zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), 

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu 
zawodowego, 

-    doświadczenie przy prowadzeniu i rozliczaniu przynajmniej jednego zadania 
polegającego na budowie lub przebudowie drogi o długości minimum 100 m lub 
placu o powierzchni co najmniej 900 m
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje w/w osobami, lub przedstawi pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia osób mogących wykonywać ww. funkcje. 
 

 


