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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: Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna powyższy warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 
co najmniej jedną robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami, że robota te została wykonana 
w sposób należyty oraz wskazujący, że wykonana została zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończona), która polegała na budowie sygnalizacji świetlnej za 
min. 200 tys. złotych brutto. Pod pojęciem robota budowlana – należy rozumieć robotę 
budowlaną wykonaną na podstawie jednej umowy (kontraktu). 2. Zamawiający uzna 
powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie minimum 1 osobą 
na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów.  
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1.Zamawiający uzna powyższy warunek 
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 
co najmniej jedną robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami, że robota te została wykonana 
w sposób należyty oraz wskazujący, że wykonana została zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończona), która polegała na budowie sygnalizacji świetlnej za 
min. 100 tys. złotych brutto. Pod pojęciem robota budowlana – należy rozumieć robotę 
budowlaną wykonaną na podstawie jednej umowy (kontraktu). 2. Zamawiający uzna 
powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie minimum 1 osobą 
na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. lub Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca będzie 
dysponował osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do 
wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno - 
inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych lub odpowiadające im uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do: a) 



kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania 
wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu 
technicznego sieci i instalacji – obejmującej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe 
linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne – o powszechnie znanych 
rozwiązaniach konstrukcyjnych, b) sporządzania projektów instalacji elektrycznych w 
budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz w innych budynkach o kubaturze do 1000 
m3 – o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: IV.6.2)  
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-29, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania 
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w 
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski.  
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-31, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania 
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w 
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski.  


