
 

 

 

Ogłoszenie nr 500061792-N-2017 z dnia 21-11-2017 r. 

Michałowice: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 613065-N-2017  

Data: 08.11.2017  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Michałowice, Krajowy numer identyfikacyjny 01326929000000, ul. Aleja Powstańców Warszawy  1, 05-

816   Michałowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 350 91 91, e-mail k.borecka@michalowice.pl, 

d.kwiecinska@michalowice.pl, faks 22 350 91 01.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.michalowice.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3  

 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: 1) nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom 

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną 

polegającą na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto w ramach 

jednej umowy oraz co najmniej cztery roboty budowlano-montażowe i elektrycznych o wartości nie mniejszej 

niż 350.000, 00 zł brutto każda. Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące ww. robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga! W przypadku, gdy wartość robót wyrażona jest w innej 

walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanej roboty w innej walucie 

na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli 

Kursów NBP (Tabela A), obowiązującego na dzień składania ofert. 2) skieruje do realizacji zamówienia osoby 

odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia 

niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj.: a) 1 osobę (kierownik robót budowlanych) posiadającą 

uprawnienia budowlane do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, b) 1 osobę (kierownik robót elektrycznych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, c) 1 osobę 

posiadającą ważny certyfikat instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii wystawiony przez Urząd Dozoru 

Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych, d) minimum 

jedną osobę posiadającą certyfikat FGAZ UDT na instalowanie i konserwację urządzeń chłodniczych. 

Zamawiający dopuszcza w ramach realizacji zamówienia możliwość pełnienia przez jedną osobę: 1) łącznie 

funkcji kierownika budowy oraz funkcji osoby posiadającej ważny certyfikat instalatorów OZE wystawionego 

przez UDT potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych lub 2) łącznie 

funkcji kierownika robót elektrycznych oraz funkcji osoby posiadającej ważny certyfikat instalatorów OZE 

wystawionego przez UDT potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych. 

Zamawiający nie dopuszcza w ramach realizacji zamówienia możliwości pełnienia przez jedną osobę łącznie 

funkcji kierownika budowy oraz funkcji kierownika robót elektrycznych. 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. 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: Informacje 



 

 

dodatkowe: Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 

dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 65). W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych 

przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza 

posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich 

zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy.  

 

 W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: 1) nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością 

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną 

polegającą na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto w ramach 

jednej umowy oraz co najmniej cztery roboty budowlano-montażowe i elektrycznych o wartości nie mniejszej 

niż 350.000, 00 zł brutto każda. Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące ww. robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga! W przypadku, gdy wartość robót wyrażona jest w innej 

walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanej roboty w innej walucie 

na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli 

Kursów NBP (Tabela A), obowiązującego na dzień składania ofert. 2) skieruje do realizacji zamówienia osoby 

odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia 

niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj.: a) 1 osobę (kierownik robót budowlanych) posiadającą 

uprawnienia budowlane do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, b) 1 osobę (kierownik robót elektrycznych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, c) 1 osobę 

posiadającą ważny certyfikat instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii wystawiony przez Urząd Dozoru 

Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych, d) minimum 

jedną osobę posiadającą certyfikat FGAZ UDT na instalowanie i konserwację urządzeń chłodniczych. 

Zamawiający dopuszcza w ramach realizacji zamówienia możliwość pełnienia przez jedną osobę: 1) łącznie 

funkcji kierownika budowy oraz funkcji osoby posiadającej ważny certyfikat instalatorów OZE wystawionego 

przez UDT potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych lub 2) łącznie 

funkcji kierownika robót elektrycznych oraz funkcji osoby posiadającej ważny certyfikat instalatorów OZE 

wystawionego przez UDT potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych. 

Zamawiający nie dopuszcza w ramach realizacji zamówienia możliwości pełnienia przez jedną osobę łącznie 

funkcji kierownika budowy oraz funkcji kierownika robót elektrycznych. 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. 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: Informacje dodatkowe: Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie 

posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), a także ustawy 

z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych 

uprawnień budowlanych przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, 

Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 

2017-11-23, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2017-11-27, godzina: 12:00,  

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Michałowice 

(-) Krzysztof Grabka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) strona internetowa www.bip.michalowice.pl 

2) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice   

3) aa. ZP.271.2.78.2017 

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

