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Ogłoszenie nr 540034992-N-2019 z dnia 22-02-2019 r. 

Gliwice: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 516510-N-2019  
Data: 21/02/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im Zwirki i Wigury w Gliwicach, Krajowy numer identyfikacyjny 271189711, ul. Zwirki i 
Wigury 87a, 44-122 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322321907, e-mail sekretariat@smziw.pl, faks .  
Adres strony internetowej (url): http://smziw.pl  
Adres profilu nabywcy: http://smziw.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III.1.3)  
Punkt:  
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1.1. warunek dotyczący zdolności 
technicznej: A. 1.1.1. Część nr I: Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony w 
odniesieniu do Wykonawcy, który w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane każda : 
− polegająca na wykonaniu ocieplenia budynku wielokondygnacyjnego, − o wartości brutto nie niższej niż 
300.000,00 zł brutto, − wykonana w ramach odrębnej umowy. z potwierdzeniem, że w/w roboty budowlane 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 1.1.2. Część nr II: 
Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który w 
okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane każda : − polegająca na wykonaniu 
ocieplenia budynku wielokondygnacyjnego, − o wartości brutto nie niższej niż 800.000,00 zł brutto, − wykonana 
w ramach odrębnej umowy. z potwierdzeniem, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 1.1.3. Część nr III: Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności 
technicznej za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co 
najmniej 2 roboty budowlane każda : − polegająca na wykonaniu ocieplenia budynku wielokondygnacyjnego, − o 
wartości brutto nie niższej niż 1.000.000,00 zł brutto, − wykonana w ramach odrębnej umowy. z potwierdzeniem, 
że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; W 
przypadku, gdy w przedstawionym przez Wykonawcę wykazie robót budowlanych rozliczenie pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny 
oferty dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich, na podstawie 
średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych 
Narodowego Banku Polskiego na dzień terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na 
część I i II i III zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się robotami budowlanymi w 
zakresie określonym dla części III. W przypadku gdy Wykonawca skład ofertę na część I i II zamówienia, 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się robotami budowlanymi w zakresie określonym dla części II. 
1.2. warunek dotyczący zdolności zawodowej: 1.2.1. Część nr I, II, III:- dla każdej części Zamawiający uzna 
warunek dotyczący zdolności zawodowej (minimalny poziom zdolności) za spełniony w odniesieniu do 
Wykonawcy, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. 

http://smziw.pl/
http://smziw.pl/


będzie dysponował co najmniej: 1.3.4. Kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe – tj. 
posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 
ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1332 ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, 
ważne uprawnienia budowlane, który zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który 
będzie pełnił funkcję kierownika budowy; 1.3.5. Kierownikiem robot posiadającym kwalifikacje zawodowe – tj. 
posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 
ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne 
uprawnienia budowlane, który zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który będzie 
pełnił funkcję kierownika robót budowlanych; Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wymienionych w pkt 1.2.1. 
w przypadku gdy osoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcji w ramach tylko danej 
części, do pełnienia której jest zgłaszana. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na część I i II i III 
zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem różnymi osobami zdolnymi do 
wykonania niniejszego zamówienia oddzielnie dla każdej z poszczególnych części. Ilekroć Zamawiający wymaga 
określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane zapewniające prawo do 
wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie 
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz. 1332, ze 
zmianami) oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Polska państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które zostały 
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016r. poz. 65).  
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1.1. warunek 
dotyczący zdolności technicznej: A. 1.1.1. Część nr I: Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej 
za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty 

budowlane każda : − polegająca na wykonaniu ocieplenia budynku wielokondygnacyjnego, − o wartości brutto nie 
niższej niż 400.000,00 zł brutto, − wykonana w ramach odrębnej umowy. z potwierdzeniem, że w/w roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 1.1.2. Część nr II: 
Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który w 
okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane każda : − polegająca na wykonaniu 
ocieplenia budynku wielokondygnacyjnego, − o wartości brutto nie niższej niż 1.000.000,00 zł brutto, − wykonana 
w ramach odrębnej umowy. z potwierdzeniem, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 1.1.3. Część nr III: Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności 
technicznej za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co 
najmniej 2 roboty budowlane każda : − polegająca na wykonaniu ocieplenia budynku wielokondygnacyjnego, − o 
wartości brutto nie niższej niż 1.200.000,00 zł brutto, − wykonana w ramach odrębnej umowy. z potwierdzeniem, 
że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; W 
przypadku, gdy w przedstawionym przez Wykonawcę wykazie robót budowlanych rozliczenie pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny 
oferty dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich, na podstawie 
średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych 
Narodowego Banku Polskiego na dzień terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na 
część I i II i III zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się robotami budowlanymi w 
zakresie określonym dla części III. W przypadku gdy Wykonawca skład ofertę na część I i II zamówienia, 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się robotami budowlanymi w zakresie określonym dla części II. 
1.2. warunek dotyczący zdolności zawodowej: 1.2.1. Część nr I, II, III:- dla każdej części Zamawiający uzna 
warunek dotyczący zdolności zawodowej (minimalny poziom zdolności) za spełniony w odniesieniu do 
Wykonawcy, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. 
będzie dysponował co najmniej: 1.3.4. Kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe – tj. 
posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 
ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1332 ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, 
ważne uprawnienia budowlane, który zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który 
będzie pełnił funkcję kierownika budowy; 1.3.5. Kierownikiem robot posiadającym kwalifikacje zawodowe – tj. 



posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 
ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne 
uprawnienia budowlane, który zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który będzie 
pełnił funkcję kierownika robót budowlanych; Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wymienionych w pkt 1.2.1. 
w przypadku gdy osoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcji w ramach tylko danej 
części, do pełnienia której jest zgłaszana. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na część I i II i III 
zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem różnymi osobami zdolnymi do 
wykonania niniejszego zamówienia oddzielnie dla każdej z poszczególnych części. Ilekroć Zamawiający wymaga 
określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane zapewniające prawo do 
wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie 
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz. 1332, ze 
zmianami) oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Polska państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które zostały 
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016r. poz. 65).  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.6.2)  
Punkt:  
W ogłoszeniu jest: 2019-03-11, godzina: 09:00,  
W ogłoszeniu powinno być: 2019-03-12, godzina: 09:00, 

 

  

 


