
 
 

Ogłoszenie nr 540397390-N-2021 z dnia 07.01.2021 r. 
Pęczniew: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 775961-N-2020 
Data: 30/12/2020 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Pęczniew, Krajowy numer identyfikacyjny 73093439300000, ul. ul. Główna 10/12  , 
99-235  Pęczniew, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436 781 519, e-mail 
ug_peczniew@wp.pl, faks 436 781 519. 
Adres strony internetowej (url): http://e-peczniew.pl/ 
 
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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca 
spełni warunek, jeśli: - wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 
co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/ rozbudowie/ przebudowie obiektów 
służących do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, 
budowle zarzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania, wody, 
oczyszczalnie ścieków - wartość każdej budowy/rozbudowy/przebudowy nie może być niższa 
niż 180 000, 00 zł netto. oraz - wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować i skieruje do 
realizacji zamówienia publicznego osoby, mogące pełnić funkcje:  
1. Kierownik budowy - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń albo odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów – wymagane co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy 
liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz co najmniej jednokrotne pełnienie funkcji kierownika 
budowy inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektów służących 
do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle 
zarzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania, wody, oczyszczalnie 
ścieków o wartości nie mniejszej niż 180 000,00 zł (netto) każde zadanie.  
2. Kierownik robót sanitarnych - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – 
wymagane co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót sanitarnych liczone 
od dnia uzyskania uprawnień.  
3. Kierownik robót elektrycznych - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności drogowej – wymagane co najmniej 5 lat doświadczenia na 
stanowisku kierownika robót drogowych liczone od dnia uzyskania uprawnień.  
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 



technicznych w budownictwie lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie objętym 
niniejszym zamówieniem. Zamawiający dopuści odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub 
odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, 
które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. W przypadku Wykonawców 
zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach 
określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z 
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku osób będących obywatelami państw 
członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją 
o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. 
Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu 
zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały 
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający może na 
każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie 
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację niniejszego zamówienia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
 Informacje dodatkowe: 
 
 
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 
Wykonawca spełni warunek, jeśli: - wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/ rozbudowie/ przebudowie 
obiektów służących do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i 
śródlądowych, budowle zarzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje 
uzdatniania, wody, oczyszczalnie ścieków - wartość każdej budowy/rozbudowy/przebudowy 
nie może być niższa niż 180 000, 00 zł netto. oraz - wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponować i skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, mogące pełnić funkcje:  
1. Kierownik budowy - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń albo odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów – wymagane co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy 
liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz co najmniej jednokrotne pełnienie funkcji kierownika 
budowy inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektów służących 
do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle 
zarzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania, wody, oczyszczalnie 
ścieków o wartości nie mniejszej niż 180 000,00 zł (netto) każde zadanie.  
2. Kierownik robót sanitarnych - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – 
wymagane co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót sanitarnych liczone 
od dnia uzyskania uprawnień.  
 
 
 



 
3. Kierownik robót elektrycznych - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych – wymagane co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika 
robót elektrycznych liczone od dnia uzyskania uprawnień.  
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie objętym 
niniejszym zamówieniem. Zamawiający dopuści odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub 
odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, 
które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. W przypadku Wykonawców 
zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach 
określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z 
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku osób będących obywatelami państw 
członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją 
o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. 
Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu 
zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały 
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający może na 
każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie 
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację niniejszego zamówienia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  
Informacje dodatkowe: 
 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2 
W ogłoszeniu jest: Data: 20.01.2021, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 22.01.2021, godzina: 10:00, 
 

 

Wójt Gminy Pęczniew 

 

/-/ Marcin Janiak 

 


