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Ogłoszenie nr 540396668-N-2021 z dnia 07.01.2021 r.
Częstochowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 766926-N-2020
Data: 16/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Częstochowa, Krajowy numer identyfikacyjny 15139900200000, ul. ul. Śląska
11/13, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343707100, e-mail
przetargiuzp@czestochowa.um.gov.pl, faks +48343707170.
Adres strony internetowej (url): www.czestochowa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: 1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu
zamówienia, polegającego na zakończeniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej: - jednej roboty budowlanej polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej,
budynku mieszkalnego lub zamieszkania zbiorowego o wartości robót co najmniej 500.000,00 zł
brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych), albo - jednej roboty budowlanej polegającej na
wykonaniu termomodernizacji budynku o wartości robót co najmniej 500.000,00 zł brutto
(słownie: pięćset tysięcy złotych). W przypadku robót budowlanych, których wartość została
wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN
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przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia wykonywania robót (w
przypadku robót budowlanych rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Uwaga:
w związku z art. 22a ust. 4: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.” W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy warunek
będzie spełniany nie przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a przez „inny podmiot”,
to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części przedmiotu zamówienia o wartości robót co
najmniej 500.000,00 zł brutto. 2. Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia,
która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić funkcję
kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej. UWAGA: Kierownik robót powinien posiadać
uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz.
U. z 2020 r. poz. 220).
W ogłoszeniu powinno być: 1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania
przedmiotu zamówienia, polegającego na zakończeniu w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej: - jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub
remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku mieszkalnego lub zamieszkania
zbiorowego o wartości robót co najmniej 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy
złotych), albo - jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu termomodernizacji
budynku o wartości robót co najmniej 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).
W przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona w umowie w innej
walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego
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kursu NBP na dzień zakończenia wykonywania robót (w przypadku robót budowlanych
rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Uwaga: w związku z art. 22a ust. 4:
„W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.” 2. Dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić funkcję
kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej. UWAGA: Kierownik robót powinien posiadać
uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 16.03.2021, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 18.03.2021, godzina: 09:30
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