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Warszawa:
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OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 5633-2017
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polskie Koleje Państwowe S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 12680100000, ul. ul. Szczęśliwicka 62, 00973
Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 474 94 01, e-mail przetargi@pkp.pl, faks 22 474 94 02.
Adres strony internetowej (url): www.pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest: 1.Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu; 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2.O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 3.O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub
zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) Wykonawca biorący udział w postępowaniu
musi wykazać, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie, co najmniej trzy odrębne zamówienia
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(umowy) na usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynkach użyteczności
publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422 z późn. zmianami), o kubaturze nie mniejszej niż 6 000 m3 każdy (kubatura ta dotyczy
łącznej kubatury budynku lub budynków użyteczności publicznych, które zostały wykonane w ramach
jednego odrębnego zamówienia/umowy), przy czym wartość każdej wykazanej usługi nadzoru musi wynosić
nie mniej niż 180.000,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym dwa
zamówienia (umowy) na usługę nadzoru inwestorskiego muszą obejmować budynek będący pod
nadzorem/opieką konserwatora zabytków lub wpisany do rejestru zabytków. Zakres nadzorowanych robót w
ramach każdego z ww. zadań obejmował: roboty budowlane i wykończeniowe, które były wykonane w
budynku użyteczności publicznej, tj. co najmniej: 1) roboty budowlane konstrukcji w zakresie wykonania lub
wzmocnienia stropów, wykonywania ścian nośnych, wykonywania lub wzmocnienia fundamentów,
wykonywania lub wzmocnienia więźby dachowej, 2) roboty budowlane wykończeniowe w zakresie
malowania, urządzania i wyposażania wnętrz, 3) roboty elewacyjne, 4) roboty instalacyjne (wymiana
instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych), 5) roboty budowlane w zakresie
wykonania lub przebudowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto każda z powyższych
usług musi obejmować bieżące i ostateczne rozliczenie inwestycji oraz nadzór nad robotami budowlanymi.
b) Wykonawca musi wskazać, że dysponuje niżej wymienionymi osobami: Inspektor nadzoru robót
konstrukcyjno-budowlanych - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65) oraz posiadający co najmniej 5-letnie
doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz posiadający doświadczenie w realizacji minimum 2 usług
nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej zgodnie z
definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422) o
kubaturze co najmniej 6.000 m3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień, oraz przez co najmniej 24
miesiące (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok – do miesiąc rok; dopuszcza się
sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań, natomiast okres 24 miesięcy doświadczenia
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musi być okresem kalendarzowym. Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy konkretnych zadań) brał
udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, Inspektor nadzoru
robót sanitarnych co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci sanitarnych i instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65) oraz posiadający: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku
kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz doświadczenie w realizacji
minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności
publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422) o kubaturze co najmniej 6.000m3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień. Inspektor
nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65) oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku
kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w realizacji minimum 2 usług nadzoru
inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją
zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.2015.1422) o kubaturze co
najmniej 6.000 m3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień. Inspektor nadzoru robót
telekomunikacyjnych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w
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specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65) oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku
kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej, nabyte przy kierowaniu
robotami budowlanymi związanymi z budynkiem/obiektem budowlanym, obejmujące swoim zakresem
telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną. Zarządzający Realizacją Inwestycji
(Koordynator) - wykształcenie wyższe magisterskie, - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe
polegające na zarządzaniu inwestycjami budowlanymi. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia
funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności. Stosownie do art.
12 ust. 7 ustawy Pb, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi m.in. wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a)
ustawy Pb, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem
ważności. Zgodnie z art. 12a ustawy Pb, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która jest obywatelem
państw członkowskich Unii Europejskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami
odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z
uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności,
jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2016r., poz. 65). Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub
inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej usługi transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 65) w zawodzie odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa - na zasadach określonych w
przepisie art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (Dz.U.2016.1725). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia ww. warunki mogą spełnić łącznie.
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W ogłoszeniu powinno być: 1.Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu; 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 3.O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub
zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) Wykonawca biorący udział w postępowaniu
musi wykazać, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie, co najmniej trzy odrębne zamówienia
(umowy) na usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynkach użyteczności
publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422 z późn. zmianami), o kubaturze nie mniejszej niż 6 000 m3 każdy (kubatura ta dotyczy
łącznej kubatury budynku lub budynków użyteczności publicznych, które zostały wykonane w ramach
jednego odrębnego zamówienia/umowy), przy czym wartość każdej wykazanej usługi nadzoru musi wynosić
nie mniej niż 180.000,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym dwa
zamówienia (umowy) na usługę nadzoru inwestorskiego muszą obejmować budynek będący pod
nadzorem/opieką konserwatora zabytków lub wpisany do rejestru zabytków. Zakres nadzorowanych robót w
ramach każdego z ww. zadań obejmował: roboty budowlane i wykończeniowe, które były wykonane w
budynku użyteczności publicznej, tj. co najmniej: 1) roboty budowlane konstrukcji w zakresie wykonania lub
wzmocnienia stropów, wykonywania ścian nośnych, wykonywania lub wzmocnienia fundamentów,
wykonywania lub wzmocnienia więźby dachowej, 2) roboty budowlane wykończeniowe w zakresie
malowania, urządzania i wyposażania wnętrz, 3) roboty elewacyjne, 4) roboty instalacyjne (wymiana
instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych), 5) roboty budowlane w zakresie
wykonania lub przebudowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto każda z powyższych
usług musi obejmować bieżące i ostateczne rozliczenie inwestycji oraz nadzór nad robotami budowlanymi.
b) Wykonawca musi wskazać, że dysponuje niżej wymienionymi osobami: Inspektor nadzoru robót
konstrukcyjno-budowlanych - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65) oraz posiadający co najmniej 5-letnie
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doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz posiadający doświadczenie w realizacji minimum 2 usług
nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej zgodnie z
definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422) o
kubaturze co najmniej 6.000 m3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień, oraz przez co najmniej 24
miesiące (doświadczenie Wykonawca wykaże wskazując od: miesiąc, rok – do miesiąc rok; dopuszcza się
sumowanie doświadczenia z różnych okresów z różnych zadań, natomiast okres 24 miesięcy doświadczenia
musi być okresem kalendarzowym. Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy konkretnych zadań) brał
udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, Inspektor nadzoru
robót sanitarnych co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci sanitarnych i instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65) oraz posiadający: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku
kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz doświadczenie w realizacji
minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności
publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422) o kubaturze co najmniej 6.000m3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień. Inspektor
nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
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Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65) oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku
kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w realizacji minimum 2 usług nadzoru
inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją
zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.2015.1422) o kubaturze co
najmniej 6.000 m3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień. Inspektor nadzoru robót
telekomunikacyjnych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w
specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 65) oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku
kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej, nabyte przy kierowaniu
robotami budowlanymi związanymi z budynkiem/obiektem budowlanym, obejmujące swoim zakresem
telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną. Zarządzający Realizacją Inwestycji
(Koordynator) - wykształcenie wyższe magisterskie, - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe
polegające na zarządzaniu inwestycjami budowlanymi. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia
funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności, przy czym zakaz, o
którym mowa rozciąga się także na osobę pełniącą funkcję Koordynatora – Zarządzającego Realizacją
Inwestycji. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Pb, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym
mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Pb, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z
określonym w nim terminem ważności. Zgodnie z art. 12a ustawy Pb, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane
na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą
uprawnienia, która jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, musi wykazać, że osoba ta
legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie
w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia
22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
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Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65). Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje
zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie
tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do świadczenia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) w zawodzie odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa - na
zasadach określonych w przepisie art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016.1725). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia ww. warunki mogą spełnić łącznie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert upływa dnia 19.01.2017 r. o godz. 12:00. Oferty złożone po
tym terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej
wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert upływa dnia 24.01.2017 r. o godz. 12:00. Oferty
złożone po tym terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. Decydujące znaczenie dla
oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej
wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.
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