
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 90690-2012 z dnia 2012-03-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Polska Cerekiew 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane związanych z realizacją zadania pn.: Zagospodarowanie 

zdegradowanych terenów przyzamkowych... 

Termin składania ofert: 2012-04-12  

 

Numer ogłoszenia: 110798 - 2012; data zamieszczenia: 06.04.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 90690 - 2012 data 23.03.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 

4801460, fax. 077 4801460. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).  

• W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda, 

a Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto 

tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem: Wadium w przetargu ZP.271.2.2012 na Zagospodarowanie 

zdegradowanych terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno-użytkowa zamku w 

Polskiej Cerekwi, do dnia 12 kwietnia 2012r. do godz. 11.00..  

• W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 

Zamawiający żąda, a Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem: Wadium w przetargu ZP.271.2.2012 na 

Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno-

użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi, do dnia 23 kwietnia 2012r. do godz. 11.00..  

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).  

• W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dysponowali osobami zdolnymi 



do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tego warunku: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz przynależącymi do właściwej izby 

samorządu zawodowego: A. do projektowania: 1) minimum jedną osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń. Osoba z tymi uprawnieniami będzie pełniła funkcję Głównego Projektanta - 

Kierownik prac projektowych 2) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 3) minimum jedną osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 4) minimum 

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń, 5) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane 

do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, Zamawiający dopuszcza wskazanie 

kilku osób, których łączny zakres uprawnień będzie obejmował specjalności wymienione w 

rozumieniu § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, 

poz. 578 z późniejszymi zmianami). B. do kierowania robotami budowlanymi: 1) osobą 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej bez ograniczeń - która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, 2) osobą 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej bez ograniczeń posiadającą zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

stwierdzające kwalifikacje do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych lub spełniać 

warunki określone w § 8.1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków 

ruchomych (Dz. U. z 2004 nr 150, poz. 1579). 3) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - która będzie pełniła funkcję Kierownika 

robót instalacyjnych, 4) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - która będzie pełniła funkcję 

Kierownika robót elektrycznych, 5) osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 



budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza wskazanie kilku 

osób, których łączny zakres uprawnień będzie obejmował specjalności wymienione w rozumieniu 

§ 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 z 

późniejszymi zmianami). Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów, oświadczeń, zgodnie z formułą 

spełnia-nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że 

w/w warunki Wykonawca spełnia..  

• W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy 

dysponowali osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek ten zostanie spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz 

przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego: A. do projektowania: 1) minimum 

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno 

- budowlanej bez ograniczeń. 2) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,Osoba z tymi uprawnieniami 

będzie pełniła funkcję Głównego Projektanta - Kierownik prac projektowych. 3) minimum jedną 

osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 4) 

minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 5) minimum jedną osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, Zamawiający 

dopuszcza wskazanie kilku osób, których łączny zakres uprawnień będzie obejmował 

specjalności wymienione w rozumieniu § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami). B. do kierowania 

robotami budowlanymi: 1) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń - która będzie pełniła funkcję 

Kierownika budowy, 2) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń posiadającą zaświadczenie 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stwierdzające kwalifikacje do kierowania pracami przy 

zabytkach nieruchomych lub spełniać warunki określone w § 8.1 Rozporządzenia Ministra Kultury 



z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 

porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 nr 150, poz. 1579). 3) osobą posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - która będzie pełniła 

funkcję Kierownika robót elektrycznych, 4) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - która 

będzie pełniła funkcję Kierownika robót instalacyjnych. Zamawiający dopuszcza wskazanie kilku 

osób, których łączny zakres uprawnień będzie obejmował specjalności wymienione w rozumieniu 

§ 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 z 

późniejszymi zmianami). Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów, oświadczeń, zgodnie z formułą 

spełnia-nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że 

w/w warunki Wykonawca spełnia..  

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).  

• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert:12.04.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-

260 Polska Cerekiew, pok.16 (Sekretariat)..  

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert:23.04.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. 

Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok.16 (Sekretariat)..  

 


