
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 89051-2013 z dnia 2013-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Janowice Wielkie 

4.1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane mające na celu wykonanie 

remontu izolacji, drenażu, odprowadzania wód opadowych, naprawy stropodachów, murów 

oporowych, ścian nośnych Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach... 

Termin składania ofert: 2013-06-10  

 

Numer ogłoszenia: 91665 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 89051 - 2013 data 24.05.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie, tel. 

075 7515124, fax. 075 7515124. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

 W ogłoszeniu jest: Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, 

że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pełniącymi samodzielne 

funkcje w budownictwie: - tj. kierownik budowy robót konstrukcyjnych posiadający 

uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, wydane na podstawie art. § 17. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wykształcenie wyższe lub średnie 

techniczne, o minimalnym doświadczeniu zawodowym - 3 lata, jako kierownik 

budowy, ponadto posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do 

odpowiedniej izby samorządu zawodowego. - tj. kierownik robót sanitarnych 

posiadający uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie art. § 23.1 

rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, 

poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, o minimalnym doświadczeniu 

zawodowym - 3 lata, jako kierownik robót, ponadto posiadający aktualne 

zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Na 

potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany: - 

przedstawić wykaz osób (kadry kierowniczej), które będą uczestniczyć w 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=89051&rok=2013-05-24


wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami budowlanymi, należy podać imię i nazwisko osób wyznaczonych przez 

wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia na stanowisko kierownika budowy, 

kierownika robót elektrycznych oraz kierownika robót sanitarnych, wraz z 

informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, a także ich 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, kwalifikacji 

zawodowych poprzez podanie nr i zakresu uprawnień budowlanych i informacji o 

przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Tomu 

I SIWZ; - dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, 

opisanego w dokumentacji technicznej do przetargu zgodnie z zaprojektowaną 

technologią robót, tj. w szczególności dysponować osobami kadry technicznej, którzy 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest 

zobowiązany złożyć oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 1 do Tomu I SIWZ. 

Jeżeli wskazane wyżej osoby są obywatelami państw członkowskich Unii 

Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego 

możliwe jest uzyskanie przez te osoby decyzji w sprawie uznania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, po przeprowadzeniu 

właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 

r., Nr 63, poz. 394). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny 

potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie - w tym celu dokumenty 

ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich 

wykazywać będą spełnianie tego warunku.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca 

wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pełniącymi 

samodzielne funkcje w budownictwie: - tj. kierownik budowy robót konstrukcyjnych 

posiadający uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie art. § 17. 1 rozporządzenia Ministra 

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wykształcenie wyższe lub średnie 

techniczne, o minimalnym doświadczeniu zawodowym - 3 lata, jako kierownik 

budowy, ponadto posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do 

odpowiedniej izby samorządu zawodowego. - tj. kierownik robót sanitarnych 

posiadający uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie art. § 23.1 

rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, 

poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, o minimalnym doświadczeniu 

zawodowym - 3 lata, jako kierownik robót, ponadto posiadający aktualne 

zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Na 

potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany: - 



przedstawić wykaz osób (kadry kierowniczej), które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami budowlanymi, należy podać imię i nazwisko osób wyznaczonych przez 

wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia na stanowisko kierownika budowy 

robót konstrukcyjnych, oraz kierownika robót sanitarnych, wraz z informacjami na 

temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, a także ich doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, kwalifikacji zawodowych 

poprzez podanie nr i zakresu uprawnień budowlanych i informacji o przynależności do 

odpowiedniej izby samorządu zawodowego, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Tomu I SIWZ; - 

dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, opisanego w 

dokumentacji technicznej do przetargu zgodnie z zaprojektowaną technologią robót, tj. 

w szczególności dysponować osobami kadry technicznej, którzy posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Na 

potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany złożyć 

oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 1 do Tomu I SIWZ. Jeżeli wskazane 

wyżej osoby są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, mając na 

względzie obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego możliwe jest uzyskanie 

przez te osoby decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania 

weryfikacyjnego przez odpowiedni organ na zasadach określonych w ustawie z dnia 

18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). W 

przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne 

kwalifikacje i doświadczenie - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci 

z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego 

warunku.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1). 

 W ogłoszeniu jest: 11.1. Informacje ogólne: Każdy Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść wadium w wysokości 7.000,00 PLN, słownie: siedem tysięcy złotych. Wadium 

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 11.2. Wadium może być 

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 11.2.1. pieniądzu; 11.2.2. 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 11.2.3. 

gwarancjach bankowych; 11.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 11.2.5. 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 

i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 11.3. Miejsce i sposób wniesienia 

wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na 

następujący rachunek zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział 

w Jeleniej Górze Nr konta bankowego: 54 2030 0045 1110 0000 0080 3360. Wadium 

wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium musi zostać 

zaksięgowana przed upływem terminu składania ofert, w przeciwnym wypadku 

zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 

u.p.z.p. 11.4. Wadium w innej, niż pieniądz dopuszczonej przez zamawiającego 

formie wykonawca ma dołączyć do oferty w oryginale w osobnej kopercie opisanej 

(nazwa wykonawcy, z adnotacją: Wadium - przebudowa kotłowni w Szkole w 



Janowicach Wielkich), w sposób umożliwiający zdeponowanie wadium u Skarbnika 

Gminy lub innej wskazanej osoby, przed upływem terminu do otwarcia ofert - bez 

konieczności naruszenia koperty, w której znajduje się oferta. 11.5. Dokumenty, o 

których mowa w punkcie 11.2.2. do 11.2.5. muszą zachować ważność przez cały 

okres związania ofertą. Wykonawca do oferty dołączy kopię wadium (kopia przelewu, 

wpłaty lub innego dokumentu). 11.6. Wadium będzie zwrócone w terminie i na 

warunkach wskazanych w art. 46 u.p.z.p.. 11.7. Z treści dokumentu wadium 

wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, powinno wynikać: - termin 

obowiązywania poręczenia lub gwarancji, który nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą, - bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub 

poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 u.p.z.p. na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego. 11.8. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie 

gwarancji - gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i 

winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), 

beneficjenta gwarancji (zamawiającego tj. Gmina Janowice Wielkie), gwaranta (banku 

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę 

gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do 

bezusterkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego zawierające oświadczenie: - że wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że 

udowodnił, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie. lub, - że 

wykonawca, którego ofertę wybrano: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w 

sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 11.1. Informacje ogólne: Każdy Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7.000,00 PLN, słownie: siedem tysięcy 

złotych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 11.2. 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 11.2.1. 

pieniądzu; 11.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; 11.2.3. gwarancjach bankowych; 11.2.4. gwarancjach 

ubezpieczeniowych; 11.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 

116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 11.3. Miejsce i 

sposób wniesienia wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić 

przelewem na następujący rachunek zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej 

S.A. Oddział w Jeleniej Górze Nr konta bankowego: 54 2030 0045 1110 0000 0080 

3360. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium musi 

zostać zaksięgowana przed upływem terminu składania ofert, w przeciwnym wypadku 

zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 

u.p.z.p. 11.4. Wadium w innej, niż pieniądz dopuszczonej przez zamawiającego 

formie wykonawca ma dołączyć do oferty w oryginale w osobnej kopercie opisanej 

(nazwa wykonawcy, z adnotacją: Wadium do udziału w przetargu pn. Remont izolacji, 

drenażu, odprowadzania wód opadowych, naprawy stropodachów, murów oporowych, 



ścian nośnych Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich im. Wandy 

Rutkiewicz. 11.5. Dokumenty, o których mowa w punkcie 11.2.2. do 11.2.5. muszą 

zachować ważność przez cały okres związania ofertą. Wykonawca do oferty dołączy 

kopię wadium (kopia przelewu, wpłaty lub innego dokumentu). 11.6. Wadium będzie 

zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 u.p.z.p.. 11.7. Z treści 

dokumentu wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, powinno wynikać: - 

termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji, który nie może być krótszy niż 

termin związania ofertą, - bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub 

poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 u.p.z.p. na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego. 11.8. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie 

gwarancji - gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i 

winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), 

beneficjenta gwarancji (zamawiającego tj. Gmina Janowice Wielkie), gwaranta (banku 

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę 

gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do 

bezusterkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego zawierające oświadczenie: - że wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że 

udowodnił, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie. lub, - że 

wykonawca, którego ofertę wybrano: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w 

sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy.. 

 
 


