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Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej 
zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne                                 
i energetyczne budynków Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej” . 

 

Informacja dla Wykonawców 

I. Zamawiający informuje, że zmienia się: 

1. Zapis w rozdziale IV ust. 1 pkt 1.4. SIWZ oraz w sekcji III.3.5. ogłoszenia o zamówieniu 
dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej w brzmieniu: 

 „ Wykonawca  wykaże,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej                       
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 
mniejszą niż 0,5 mln zł. (słownie: pół miliona zł)” 

na                                                                                        

„Wykonawca  wykaże,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej                         
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 
mniejszą niż 150 000 zł. (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) 

2. Zapis w rozdziale w V ust. 5 SIWZ dotyczący oświadczenia i dokumenty wymagane od 
Wykonawców w brzmieniu: 
 
„Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 0,5 mln zł. (kwota o której 
mowa w rozdz.IV SIWZ pkt 1. 4)” 

na                                                                                                          
                                                                                                                    
„Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000  zł. (kwota o której 
mowa w rozdz.IV SIWZ pkt 1.4.)” 



3. Zapis w sekcji III.3.3 ogłoszenia o zamówieniu dotyczący potencjału technicznego w 
brzmieniu: 

„Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje 
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na poniższych 
stanowiskach wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami: 1.3.1. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do 
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im 
uprawnienia, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 1.3.2. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje 
zawodowe, uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 
realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
1.3.3. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do 
projektowania instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 
realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
1.3.4. 1 osobą posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane 
do w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im 
uprawnienia, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby 
w zakresie posiadanych uprawnień do projektowania dopuszcza odpowiadające im 
uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z 
dnia7 lipca1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 
oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 
394). Wraz z ofertą należy złożyć wykazy osób sporządzone wg wzoru zał. nr 4 do 
SIWZ, potwierdzający spełnienie powyższego warunku wraz z informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem Wykonawcy, że 
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, udostępnionych przez inne podmioty, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest 
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.” 

Na 

„Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na poniższych stanowiskach wraz z informacjami na temat 



ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do 
dysponowania osobami wymienionymi w sekcji III.3.4.”  

II. Zamawiający informuję, że skreśla się pkt III.4.3.2 w sekcji III.4.3 w ogłoszeniu o 
zamówieniu dotyczący dokumentów podmiotów zagranicznych.  
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