
Żarnów, dn. 11.04.2022r. 

Znak sprawy: IGWK.Z.271.3.2022  

ZMIANA nr 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: 

 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie” 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający dokonuje następujące zmiany 

w treści SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

1) pkt 11 ust. 4.2 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego: 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w 
osobami: 
1) dysponuje minimum jedną osobą projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej 

posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 
2351 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2019r. poz.831) lub odpowiadające im 
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na byciu od 
daty uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem składania ofert projektantem 
w branży konstrukcyjno – budowlanej na co najmniej 2 zadaniach obejmujących 
wykonanie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy oczyszczalni 
ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 300 m3 /d każda; 

2) dysponuje minimum jedną osobą projektanta branży sanitarnej posiadającą 
uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z  2021r. poz. 2351 ze zm.) i 
rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. Z 2019r. poz.831) lub odpowiadające im uprawnienia, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi 
wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na byciu od daty uzyskania 
uprawnień budowlanych przed terminem składania ofert projektantem w branży 
sanitarnej na co najmniej 2 zadaniach obejmujących wykonanie dokumentacji 
projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości 
średniodobowej nie mniejszej niż 300 m3 /d każda;  

3) dysponuje minimum jedną osobą projektanta branży elektrycznej posiadającą 
uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 



elektroenergetycznych , w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2019r. poz.831) lub 
odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym 
polegającym na byciu od daty uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem 
składania ofert projektantem w branży elektrycznej na co najmniej 1 zadaniu 
obejmującym wykonanie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy 
oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 300 m3 /d; 

4) dysponuje jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą określone przepisami Prawa 
Budowlanego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) i rozporządzenia Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2021r. 
poz. 2351) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z 
przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 1117) lub 
równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na 
byciu od daty uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem składania ofert 
kierownikiem budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na co 
najmniej 2 inwestycjach związanych z budową/ przebudową/rozbudową oczyszczalni 
ścieków o przepustowości min. Qdśr=300 m3/d każda.  
Warunek powyższy jest punktowany. 

5) dysponuje jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w branży 
sanitarnej posiadającą określone przepisami Prawa Budowlanego (t. j. Dz. z 2021r. 
poz. 2351 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2019r. poz.831) uprawnienia budowlane w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych wraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. 
U. Z 2019 r., poz. 1117) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym 
polegającym na byciu od daty uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem 
składania ofert kierownikiem budowy lub robót w branży sanitarnej na co najmniej 2 
zadaniach obejmujących budowę/ przebudowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków o 
przepustowości min. Qdśr=300 m3/d każda;  

6) dysponuje jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w branży 
elektrycznej posiadającą określone przepisami Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. z 
2021r. poz. 2351  ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2019r. poz.831) 
uprawnienia budowlane w specjalności w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
wraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów 
Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 1117) 
lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 



przepisów. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na 
byciu od daty uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem składania ofert 
kierownikiem budowy lub robót w branży elektrycznej na co najmniej 1 zadaniu 
obejmującym budowę lub przebudowę oczyszczalni o przepustowości średniodobowej 
nie mniejszej niż 300 m3 /d.  
 
Wykonawca spełni warunek, o którym mowa wyżej,  jeżeli będzie posiadał lub 
dysponował osobą, która posiada wszystkie uprawnienia łącznie lub kilkoma 
osobami posiadającymi wymagane uprawnienia i doświadczenie. Zamawiający 
nie wymaga by Wykonawca wykazał się posiadaniem sześciu osób pełniących 
wskazane funkcje we wskazanych wyżej specjalnościach i posiadający stosowne 
doświadczenia, w sytuacji gdy uprawnienia te posiada np. jedna, dwie, trzy osoby 
wskazane przez Wykonawcę. Warunek stawiany przez Zamawiającego dotyczy 
uprawnień i doświadczenia nie zaś liczby osób spełniających te warunki 
 
Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie 
będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów, przy czym warunek określony w 
pkt 4.2. 4) musi spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych podmiotów. 

Osoby wskazane w załączniku nr 5 do SWZ muszą brać bezpośredni udział w 
wykonywaniu zamówienia. 

W przypadku zmiany osób wskazanych w wykazie osób (Załącznik nr 5 do SWZ) w 
trakcie realizacji zamówienia, nowe osoby będą musiały spełniać ww. wymagania.” 

 

2) pkt 18 ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany z ofertą do dnia 21.05.2022 r.” 

 

3) pkt 21 ust. 6 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 

22.04.2022 r. do godz. 13:00.” 

 

4) pkt 21 ust. 8 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później 

niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 

22.04.2022 r. o godz. 13:30” 

 

5) Zamawiający w załączniku nr 4 – wzór umowy wprowadzono korekty. Załącznik nr 4 

do SWZ otrzymuje nowe brzmienie. W załączeniu wzór umowy z wprowadzonymi 

zmianami. 

 

Kolorem żółtym zaznaczono wprowadzone zmiany do SWZ. 

Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków oraz 

powinny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowania oferty w 

przedmiotowym postępowaniu. 

 

(-) Krzysztof Nawrocki 

Wójt Gminy Żarnów 


