
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 136244-2015 z dnia 2015-06-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Legnica 
Szczegółowy zakres prac obejmuje: montaż okien aluminiowych i krat od strony podwórza straży 
pożarnej - 13 szt Montaż okien aluminiowych i krat od strony ul. św. Piotra - 9 szt Montaż okien pcv i 
krat w piwnicy nr 2 - 4 szt ... 
Termin składania ofert: 2015-06-23  

 

Numer ogłoszenia: 90445 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 136244 - 2015 data 08.06.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Prezydent Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 7212100, 

fax. 076 7212115. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

• W ogłoszeniu jest: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj. mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia 

podanych niżej stanowisk: 1) Kierownik budowy: osoba z uprawnieniami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń , która odbyła co najmniej dwuletnią 

praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 - ze zmianami) wpisana na listę członków 

izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ww. ustawy Prawo budowlane i 

ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z 

wykonywaniem ww. funkcji, oraz która posiada doświadczenie, polegające na tym, że była 

kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 1 zadaniu polegającym na wymianie okien 

aluminiowych , o wartości min. 1000.000,00 potwierdzonych np. poświadczeniem, kserokopią 

dziennika budowy, protokołem odbioru robót, referencjami itp. Ocena spełnienia warunku według 

: a) oświadczenia Wykonawcy- załącznika nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział 2 siwz 



oraz b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 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 - załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców , i c) dla 

kierownika budowy informacji potwierdzających, że osoba ta była kierownikiem budowy lub 

inspektorem nadzoru na 1 zadaniu polegającym na wymianie okien aluminiowych , o wartości 

min. 1000.000,00 potwierdzonych np. poświadczeniem, kserokopią dziennika budowy, 

protokołem odbioru robót, referencjami, itp d) oświadczenia, że wskazane w załączniku nr 4 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają ww. wymagane uprawnienia 

w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 - ze zmianami) 

wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ww. 

ustawy Prawo budowlane i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą 

wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji Ocena spełnienia w/w warunku dokonana 

zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.. 

• W ogłoszeniu powinno być: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj. mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia 

podanych niżej stanowisk: 1) Kierownik budowy: osoba z uprawnieniami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń , która odbyła co najmniej dwuletnią 

praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 - ze zmianami) wpisana na listę członków 

izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ww. ustawy Prawo budowlane i 

ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z 

wykonywaniem ww. funkcji, oraz która posiada doświadczenie, polegające na tym, że była 

kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 1 zadaniu polegającym na wymianie okien 

aluminiowych , o wartości min. 100.000,00 potwierdzonych np. poświadczeniem, kserokopią 

dziennika budowy, protokołem odbioru robót, referencjami itp. Ocena spełnienia warunku według 

: a) oświadczenia Wykonawcy- załącznika nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział 2 siwz 

oraz b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 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 - załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców , i c) dla 

kierownika budowy informacji potwierdzających, że osoba ta była kierownikiem budowy lub 

inspektorem nadzoru na 1 zadaniu polegającym na wymianie okien aluminiowych , o wartości 

min. 100.000,00 potwierdzonych np. poświadczeniem, kserokopią dziennika budowy, protokołem 



odbioru robót, referencjami, itp d) oświadczenia, że wskazane w załączniku nr 4 osoby, które 

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają ww. wymagane uprawnienia w 

rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 - ze zmianami) 

wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ww. 

ustawy Prawo budowlane i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą 

wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji Ocena spełnienia w/w warunku dokonana 

zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.. 

 
 


