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Reguły, 21 listopada 2017 roku  

 

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego 

ZP.271.2.78.2017 

 

Na zasadzie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 

Zamawiający - Gmina Michałowice informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa 

autonomicznej wiaty solarnej w ramach projektu Budowa autonomicznej wiaty solarnej w ramach 

projektu „Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach w 

ramach ZIT pod nazwą „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów 

oraz gminie Michałowice” (nr ogłoszenia BZP: 613065-N-2017). 

I. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pkt. 9.1 lit b ppkt 2 SIWZ, w części dotyczącej 

kierownika z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

(wykreśla się wymóg posiadania świadectw kwalifikacji dozorowych D). 

W SIWZ jest:  

(….)  

W wykazie mają być wymienione następujące osoby: 

1. kierownik z uprawnieniami jak podano poniżej:  

• uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z 

zaświadczeniami z Izby Inżynierów Budownictwa, 

• świadectwa kwalifikacji dozorowe „D”, 

2. kierownik z uprawnieniami jak podano poniżej:  

• uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji 

elektrycznych, wraz z zaświadczeniami z Izby Inżynierów Budownictwa, 

• świadectwa kwalifikacji dozorowe „D”, 

3. jednego pracownika wykonującego czynności montażu urządzeń elektroenergetycznych 

• certyfikat UDT w zakresie OZE do instalowania systemów fotowoltaicznych 

4.  minimum 1 osobę posiadającą certyfikat FGAZ UDT na instalowanie i konserwację 

urządzeń  chłodniczych. 

W SIWZ powinno być:  

(….)  

W wykazie mają być wymienione następujące osoby: 

1        kierownik z uprawnieniami jak podano poniżej:  

• uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z 

zaświadczeniami z Izby Inżynierów Budownictwa, 

2. kierownik z uprawnieniami jak podano poniżej:  

• uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji 

elektrycznych, wraz z zaświadczeniami z Izby Inżynierów Budownictwa, 

• świadectwa kwalifikacji dozorowe „D”, 

3. jednego pracownika wykonującego czynności montażu urządzeń elektroenergetycznych 

• certyfikat UDT w zakresie OZE do instalowania systemów fotowoltaicznych 

4. minimum 1 osobę posiadającą certyfikat FGAZ UDT na instalowanie i konserwację 

urządzeń  chłodniczych. 
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II. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ przez przedłużenie terminu składania 

ofert na dzień 27 listopada 2017 r. godz. 12:00 

 w pkt 14.17 powinno być: NIE OTWIERAĆ PRZED TEMRINEM  27 listopada 2017 godz. 12.15 

 w pkt 16.4 powinno być: Termin składania ofert upływa dnia  27 listopada 2017 r. o godz. 12:00  

 w pkt 16.6 powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2017 r. godz. 12:15 w siedzibie 

zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Al. Powstańców Warszawy 1 Reguły, 05-816 

Michałowice, sala konferencyjna, pok. 216. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 3 w zw. z art. 38 ust. 4a przywołanej ustawy, dokonał zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie BZP nr 613065-N-2017). 

 

 

 

 

Wójt Gminy Michałowice 

/-/ Krzysztof Grabka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) strona internetowa www.bip.michalowice.pl 

2) aa. ZP.271.2.78.2017 

 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 

http://www.bip.michalowice.pl/

