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II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Dla Części 1 i dla 

Części 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi 

się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi 

do wykonania zamówienia: - 1 osobę na stanowisko Przedstawiciela Wykonawcy, posiadającą co 

najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem nadzorującym i 

administrującym wykonaniem i rozliczaniem co najmniej dwóch inwestycji budowlanych, - co 

najmniej 1 osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 



które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadającą co 

najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru, który nadzorował 

wykonanie co najmniej 1 budynku wielorodzinnego, - co najmniej 1 osobę na stanowisko 

Inspektora nadzoru w specjalności wodociągowej i kanalizacyjnej posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów), posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora 

nadzoru, - co najmniej 1 osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności instalacji 

gazowej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, (lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów), posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na 

stanowisku inspektora nadzoru, - co najmniej 1 osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w 

specjalności elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadającą co 

najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru, - co najmniej 1 

osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności drogowej, posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej (lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów), posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na 

stanowisku inspektora nadzoru, - co najmniej 1 osobę na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń. 

posiadającej, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania finansami i 

rozliczania inwestycji budowlanych. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska 

Przedstawiciela Wykonawcy z którąkolwiek z pozostałych w/w funkcji. W takim przypadku 

wykazana osoba powinna łącznie spełnić wymagania dla obu stanowisk. Zamawiający dopuszcza 

łączenie stanowisk z zakresie instalacji gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych. W takim 

przypadku wykazana osoba powinna łącznie spełnić wymagania dla obu stanowisk Zamawiający 

dopuszcza łączenie funkcji Specjalisty ds. rozliczeń z którąkolwiek z pozostałych w/w funkcji. W 

takim przypadku wykazana osoba powinna łącznie spełnić wymagania dla obu stanowisk. W 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek 



udziału w postępowaniu mogą spełnić łącznie. b) Zamawiający określa warunek w zakresie 

wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w 

okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, - co najmniej 1 usługę o wartości 150 000,00 PLN 

netto, której przedmiotem był nadzór nad zrealizowanymi robotami budowlanymi, oraz - co 

najmniej 1 usługę o wartości 50 000,00 PLN netto, której przedmiotem był nadzór nad 

zrealizowanymi robotamibudowlanymi obejmującymi wykonanie co najmniej 1 budynku 

wielokondygnacyjnego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony przez jednego z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dla części 3 Zamawiający uzna warunek 

za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą 

uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami 

zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia: - 1 

osobę na stanowisko Przedstawiciela Wykonawcy, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia 

zawodowego w kierowaniu zespołem nadzorującym i administrującym wykonaniem i 

rozliczaniem co najmniej dwóch inwestycji budowlanych, - co najmniej 1 osobę na stanowisko 

Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadającą co najmniej 3 letnie 

doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru, który nadzorował wykonanie co 

najmniej 1 budynku wielorodzinnego, - co najmniej 1 osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w 

specjalności wodociągowej i kanalizacyjnej posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów), posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora 

nadzoru, - co najmniej 1 osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności instalacji 

gazowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

gazowych, (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru - co najmniej 1 osobę na stanowisko Inspektora 



nadzoru w specjalności elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów), posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora 

nadzoru, - co najmniej 1 osobę na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń. co najmniej 3 letnie 

doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania finansami i rozliczania inwestycji 

budowlanych. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska Przedstawiciela Wykonawcy z 

którąkolwiek z pozostałych w/w funkcji. W takim przypadku wykazana osoba powinna łącznie 

spełnić wymagania dla obu stanowisk. Zamawiający dopuszczałączenie stanowisk z zakresie 

instalacji gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych. W takim przypadku wykazana osoba 

powinna łącznie spełnić wymagania dla obu stanowisk Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji 

Specjalisty ds. rozliczeń z którąkolwiek z pozostałych w/w funkcji. W takim przypadku wykazana 

osoba powinna łącznie spełnić wymagania dla obu stanowisk. W przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu mogą 

spełnić łącznie. b) Zamawiający określa warunek w zakresie wykonawcy: Wykonawca musi 

wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich trzech lat przed 

dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, - co najmniej 1 usługę o wartości 150 000,00 PLN netto, której przedmiotem był nadzór 

nad zrealizowanymi robotami budowlanymi wykonywanymi w formule zaprojektuj i wybuduj, 

lub - co najmniej 1 usługę o wartości 50 000,00 PLN netto, której przedmiotem był nadzór nad 

zrealizowanymi robotami budowlanymi obejmującymi wykonanie co najmniej 1 budynku 

wielokondygnacyjnego - co najmniej 1 usługę o wartości 150 000,00 PLN netto, której 

przedmiotem był nadzór nad zrealizowanymi robotami budowlanymi budynku 

wielokondygnacyjnego W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony przez jednego z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

W ogłoszeniu powinno być: Dla Części 1 i dla Części 2: Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania warunku: a) Zamawiający określa warunek w zakresie osób: Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które 

będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi 

kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania 

zamówienia: - 1 osobę na stanowisko Przedstawiciela Wykonawcy, posiadającą co najmniej 5 lat 



doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem nadzorującym i administrującym 

wykonaniem i rozliczaniem co najmniej dwóch inwestycji budowlanych, - co najmniej 1 osobę na 

stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadającą co najmniej 3 letnie 

doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru, który nadzorował wykonanie co 

najmniej 1 budynku wielorodzinnego, - co najmniej 1 osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w 

specjalności wodociągowej i kanalizacyjnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), 

posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru, - co 

najmniej 1 osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności instalacji gazowej posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, (lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów), posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora 

nadzoru, - co najmniej 1 osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej, 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadającą co najmniej 3 letnie 

doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru, - co najmniej 1 osobę na stanowisko 

Inspektora nadzoru w specjalności drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej (lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów), posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora 

nadzoru, - co najmniej 1 osobę na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń. posiadającej, co najmniej 

3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania finansami i rozliczania inwestycji 

budowlanych. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska Przedstawiciela Wykonawcy z 

którąkolwiek z pozostałych w/w funkcji. W takim przypadku wykazana osoba powinna łącznie 

spełnić wymagania dla obu stanowisk. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk z zakresie 



instalacji gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych. W takim przypadku wykazana osoba 

powinna łącznie spełnić wymagania dla obu stanowisk Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji 

Specjalisty ds. rozliczeń z którąkolwiek z pozostałych w/w funkcji. W takim przypadku wykazana 

osoba powinna łącznie spełnić wymagania dla obu stanowisk. W przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu mogą 

spełnić łącznie. b) Zamawiający określa warunek w zakresie wykonawcy: Wykonawca musi 

wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich trzech lat przed 

dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, - co najmniej 1 usługę o wartości 150 000,00 PLN netto, której przedmiotem był nadzór 

nad zrealizowanymi robotami budowlanymi, oraz - co najmniej 1 usługę o wartości 50 000,00 

PLN netto, której przedmiotem był nadzór nad zrealizowanymi robotami budowlanymi 

obejmującymi wykonanie co najmniej 1 budynku wielokondygnacyjnego. W przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w 

postępowaniu musi być spełniony przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dla części 3: a) Zamawiający określa warunek w zakresie osób: Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które 

będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi 

kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania 

zamówienia: - 1 osobę na stanowisko Przedstawiciela Wykonawcy, posiadającą co najmniej 5 lat 

doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem nadzorującym i administrującym 

wykonaniem i rozliczaniem co najmniej dwóch inwestycji budowlanych, - co najmniej 1 osobę na 

stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadającą co najmniej 3 letnie 

doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru, który nadzorował wykonanie co 

najmniej 1 budynku wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego, czyli budynki kat. IX - co 

najmniej 1 osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności wodociągowej i 

kanalizacyjnej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadającą co najmniej 3 

letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru, - co najmniej 1 osobę na 



stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności instalacji gazowej posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, (lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów), posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora 

nadzoru - co najmniej 1 osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej, 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadającą co najmniej 3 letnie 

doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru, - co najmniej 1 osobę na stanowisko 

Specjalisty ds. rozliczeń. co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania 

finansami i rozliczania inwestycji budowlanych. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska 

Przedstawiciela Wykonawcy z którąkolwiek z pozostałych w/w funkcji. W takim przypadku 

wykazana osoba powinna łącznie spełnić wymagania dla obu stanowisk. Zamawiający dopuszcza 

łączenie stanowisk z zakresie instalacji gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych. W takim 

przypadku wykazana osoba powinna łącznie spełnić wymagania dla obu stanowisk Zamawiający 

dopuszcza łączenie funkcji Specjalisty ds. rozliczeń z którąkolwiek z pozostałych w/w funkcji. W 

takim przypadku wykazana osoba powinna łącznie spełnić wymagania dla obu stanowisk. W 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek 

udziału w postępowaniu mogą spełnić łącznie. b) Zamawiający określa warunek w zakresie 

wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w 

okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, - co najmniej 1 usługę o wartości 150 000,00 PLN 

netto, której przedmiotem był nadzór nad zrealizowanymi robotami budowlanymi 

wykonywanymi w formule zaprojektuj i wybuduj, lub - co najmniej 1 usługę o wartości 50 

000,00 PLN netto, której przedmiotem był nadzór nad zrealizowanymi robotami budowlanymi 

obejmującymi wykonanie co najmniej 1 budynku wielokondygnacyjnego - co najmniej 1 usługę o 

wartości 150 000,00 PLN netto, której przedmiotem był nadzór nad zrealizowanymi robotami 

budowlanymi budynku wielokondygnacyjnego W przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi być 

spełniony przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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