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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 520898-N-2020 

Data: 06/03/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Pabianice, Krajowy numer identyfikacyjny 47205780400000, ul. Torowa  21, 95-200  

Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 2139660, 2139676, e-mail 

gmina@pabianice.gmina.pl, sekretarz@pabianice.gmina.pl, faks 422 139 660. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.pabianice.gmina.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.1) 

Punkt: III.1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

posiada wiedzę i doświadczenie techniczne właściwe do wykonania przedmiotu zamówienia 

oraz wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek posiadania 

wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie zrealizował: - co 

najmniej jedno zamówienie podobne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na przebudowie 

lub budowie drogi, o wartość każdego zamówienia co najmniej 400 000 zł brutto (słownie: 

czterysta tysięcy złotych) wraz z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały 

wykonane należycie. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
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zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które 

zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego: - minimum 1 osobą posiadającą 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające 

im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami równoważne do wyżej wskazanych; - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń, gazowych i wodociągowych lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami równoważne do wyżej wskazanych; Uwaga: Zamawiający, określając wymogi dla 

każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 

1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148). Zamawiający akceptuje 

uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 

budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65). Na 

podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, 

uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do 

pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy 

odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich 

nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również 

wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych. 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, 

że: posiada wiedzę i doświadczenie techniczne właściwe do wykonania przedmiotu zamówienia 

oraz wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek posiadania 
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wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie zrealizował: - co 

najmniej jedno zamówienie podobne do przedmiotu zamówienia tj. polegające na przebudowie 

lub budowie drogi, o wartość każdego zamówienia co najmniej 400 000 zł brutto (słownie: 

czterysta tysięcy złotych) wraz z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały 

wykonane należycie. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które 

zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego: - minimum 1 osobą posiadającą 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające 

im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami równoważne do wyżej wskazanych; Uwaga: Zamawiający, określając wymogi dla 

każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 

1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148). Zamawiający akceptuje 

uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 

budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65). Na 

podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, 

uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do 

pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy 

odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich 

nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również 

wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych. 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.2) 

Punkt: IV.2.2) 

W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie Cena „C” 60,00 Okres dodatkowej gwarancji na roboty 

budowlane oraz zamontowane materiały "G" 35,00 Kryterium środowiskowe "S" 5,00 

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie Cena „C” 60,00 Okres dodatkowej gwarancji 

na roboty budowlane oraz zamontowane materiały "G" 40,00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6) 

Punkt: IV.6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-03-24, godzina: 12:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-03-31, godzina: 12:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6) 

Punkt: IV.6.5) 

W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2020 roku o godz. 12:30 w siedzibie 

Zamawiającego (ul. Torowa 21. 95-200 Pabianice). 

W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2020 roku o godz. 12:30 w 

siedzibie Zamawiającego (ul. Torowa 21. 95-200 Pabianice). 
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