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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, Krajowy numer identyfikacyjny
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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: Wykonawca musi
wykazać, że: 1. Dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj., co
najmniej: 1.1. dotyczy pakietu nr 1 - minimum jedną (1) osobą pełniącą funkcję Inspektora nadzoru w
branży sanitarnej, spełniająca łącznie następujące minimalne wymagania: 1.1.1. posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów; 1.1.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym
zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). 1.2.
dotyczy pakietu nr 2 - minimum jedną (1) osobą pełniącą funkcję Inspektora nadzoru w branży
elektrycznej, spełniająca łącznie następujące minimalne wymagania:, posiadającą: 1.2.1. posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 1.2.2. przynależy do właściwej izby samorządu
zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa). 2. Wyżej wymienione osoby winny posiadać uprawnienia budowlane
zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, oraz mają być zrzeszone we właściwym samorządzie
zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa, lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których
mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). 3. Zamawiający dopuszcza aby
jedna (ta sama) osoba łączyła w sobie kompetencje wymagane w pkt. 5.1.2.1. i 5.1.2.2. 4
Zamawiający wymaga osobistego wykonywania świadczenia przez osoby wykazane w wykazie osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 5. Ilekroć w opisie warunków udziału w
postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów
członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do
wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 6. posiadał wiedzę i
doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. wykonał: 6.1. w okresie ostatnich trzech (3)
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał: 6.1.1. dotyczy pakietu nr 1 - co najmniej 2 (dwie) usługi nadzoru
inwestorskiego, które były pełnione nad robotami budowlanymi w branży elektrycznej związanymi z
budową lub przebudową lub remontem lub odbudową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł.
brutto każda. 6.1.2. dotyczy pakietu nr 2 - co najmniej 2 (dwie) usługi nadzoru inwestorskiego, które
były pełnione nad robotami budowlanymi w branży instalacji sanitarnych związanymi z budową lub
remontem lub przebudową lub odbudową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości nie
mniejszej niż 30 000,00 zł. brutto każda. 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po
spełnieniu warunków określonych w art. 22a PZP, zgodnie z pkt 6.9 SIWZ. 8. W odniesieniu do
warunków dotyczących, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (pkt 5.1. SIWZ), Wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. 9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym
mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego: 9.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami, lub 9.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
Wykonawca musi wykazać, że: 1. Dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia, tj., co najmniej: 1.1. dotyczy pakietu nr 1 - minimum jedną (1) osobą pełniącą funkcję
Inspektora nadzoru w branży elektrycznej, spełniająca łącznie następujące minimalne wymagania:
1.1.1. posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane
uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 1.1.2. przynależy do właściwej izby
samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). 1.2. dotyczy pakietu nr 2 - minimum jedną (1) osobą
pełniącą funkcję Inspektora nadzoru w branży sanitarnej, spełniająca łącznie następujące minimalne
wymagania: 1.2.1. posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów 1.2.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje
się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa). 2. Wyżej wymienione osoby winny posiadać uprawnienia budowlane zgodne z
zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, oraz mają być zrzeszone we właściwym samorządzie
zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa, lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których
mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). 3. Zamawiający dopuszcza aby
jedna (ta sama) osoba łączyła w sobie kompetencje wymagane w pkt. 5.1.2.1. i 5.1.2.2. 4
Zamawiający wymaga osobistego wykonywania świadczenia przez osoby wykazane w wykazie osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 5. Ilekroć w opisie warunków udziału w
postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów
członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do
wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 6. posiadał wiedzę i
doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. wykonał: 6.1. w okresie ostatnich trzech (3)
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał: 6.1.1. dotyczy pakietu nr 1 - co najmniej 2 (dwie) usługi nadzoru
inwestorskiego, które były pełnione nad robotami budowlanymi w branży elektrycznej związanymi z
budową lub przebudową lub remontem lub odbudową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł.
brutto każda. 6.1.2. dotyczy pakietu nr 2 - co najmniej 2 (dwie) usługi nadzoru inwestorskiego, które
były pełnione nad robotami budowlanymi w branży instalacji sanitarnych związanymi z budową lub
remontem lub przebudową lub odbudową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości nie
mniejszej niż 30 000,00 zł. brutto każda. 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po
spełnieniu warunków określonych w art. 22a PZP, zgodnie z pkt 6.9 SIWZ. 8. W odniesieniu do

warunków dotyczących, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (pkt 5.1. SIWZ), Wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. 9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym
mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego: 9.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami, lub 9.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-22, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-07-23, godzina: 09:30

