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ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Ozimek przed upływem terminu składania ofert zmienia 
treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  
 

Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku – etap I. 
 
 
 

MIEJSCE, W KTÓRYM NALEŻY ZMIENIĆ TEKST: 
Rozdział XI pkt. 4.2) 
 
Było:  
2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub osobami zdolną\ymi 

do wykonania zamówienia, tj.: posiadającą\ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie: 
 tj. Kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności - konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej bez ograniczeń, oraz 
kierownika lub kierowników robót branżowych odpowiednio w specjalności – instalacyjnej w zakresie sieci 
i instalacji wodno –kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej, urządzeń cieplnych – bez ograniczeń 
 
lub  
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1117) 
 
lub  
spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy 
z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie 
usług transgranicznych”). 

 
Po zmianie:  

2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub osobami 
zdolną\ymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającą\ymi prawo do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie: 
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 tj. Kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności - konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń, oraz 
kierownika lub kierowników robót branżowych odpowiednio w specjalności – instalacyjnej w zakresie sieci 
i instalacji wodno –kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej, urządzeń cieplnych – bez ograniczeń 
 
lub  
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1117) 
 
lub  
spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy 
z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie 
usług transgranicznych”). 

 
Z poważaniem 

BURMISTRZ OZIMKA 

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK 

 

 


