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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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. 

Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia zgodnie z prawem budowlanym co najmniej 

po jednej osobie zdolnej do kierowania robotami budowlanymi posiadającej stosowne 

uprawnienia bez ograniczeń w następujących specjalnościach:a) ogólnobudowlanej b) 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.c) 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (ciepłownicze, wod-kan, c.o. i 

c.w.,wentylacja);d) instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznych. 2.wykonawca musi 

wykazać, że w okresie ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych co najmniej dwóch robót budowlanych 

polegających na wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku w pełnym 

zakresie (w tym wykonanie robót termoizolacyjnych, instalacji sanitarnych (wod-kan i c.o., 

wentylacji, ciepłowniczych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych) o wartości co 

najmniej 3 000 000 zł każda lub o kubaturze co najmniej 3 000 m3 każda Zamawiający 

wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. 

Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia zgodnie z prawem budowlanym co najmniej 

po jednej osobie zdolnej do kierowania robotami budowlanymi posiadającej stosowne 

uprawnienia bez ograniczeń w następujących specjalnościach:a) ogólnobudowlanej b) 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.c) 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (ciepłownicze, wod-kan, c.o. i 

c.w.,wentylacja);d) instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznych. 2.wykonawca musi 

wykazać, że w okresie ostatnich 7 lat (w celu zwiększenia konkurencyjności zamawiający 

przedłuża ten okres z 5 do 7 lat) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych co najmniej dwóch robót budowlanych 

polegających na wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku w pełnym 

zakresie (w tym wykonanie robót termoizolacyjnych, instalacji sanitarnych (wod-kan i c.o., 

wentylacji, ciepłowniczych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych) o wartości co 

najmniej 3 000 000 zł każda lub o kubaturze co najmniej 3 000 m3 każda Zamawiający 

wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  



 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 2.2  

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy 

wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na 

podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp)  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 5  

W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać 

zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Niedopuszczalna jest istotna 

zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana umowy będzie dotyczyła następujących 

zdarzeń: 1 )gdy okaże się, że z przyczyn technicznych, technologicznych, ekonomicznych lub 

społecznych uzasadniona będzie zmiana lub zastosowanie innego niż pierwotnie 

zaprojektowano rozwiązania – w takim wypadku dopuszcza się zmianę materiałów, sposobu 

wykonania lub technologii bez zmiany ceny ofertowej, 2 )w związku z wystąpieniem 

wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 

robót - w takim przypadku termin realizacji robót może ulec przedłużeniu o czas niezbędny 

na właściwe wykonanie robót, bez zmiany ceny ofertowej, 3) w przypadku wystąpienia 

okoliczności nie mających związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikającymi 

z prowadzonej przez Zamawiajacego działalności może zostać przedłużony czas wykonania 

robót, bez zmiany ceny ofertowej, 4) w przypadku zmian spowodowanych nieprzewidzianymi 

w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: 

niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne - w takim przypadku czas realizacji 

przedmiotu zamówienia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny na wykonanie koniecznych 

czynności, bez zmiany ceny ofertowej; 5) zmiany obowiązującej stawki VAT – przyjmuje się, 

że wynagrodzenie netto wykonawcy nie ulega zmianie natomiast zostanie zmieniona stawka 

podatku VAT, a co za tym idzie jego wartość oraz wartość umowy. 6) zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: a) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian 

w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub 

uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, b) niedostępności na rynku 

materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, c) pojawienia się na rynku materiałów lub 

urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu 

umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających 

uzyskanie lepszej jakości robót, d) pojawienia się nowszej technologii wykonania 

zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy 

lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, e) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których 

nie można było przewidzieć, f) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania 



obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy, g) 

wystąpienia konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazano w dokumentacji 

projektowej, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, h) wystąpienia niebezpieczeństwa 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 

zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, i) podjęcia przez osoby trzecie 

działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób 

przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy, 7) 

zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku: a) podjęcia przez osoby trzecie działań 

uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie 

przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy, b) 

rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich 

wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 8) Zmiany kierownika 

budowy lub robót w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i na wniosek 

Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba (osoby) wskazana do przejęcia obowiązków 

kierownika, będzie posiadała przygotowanie co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej 

tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy 

wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Niedopuszczalna jest 

istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana umowy będzie dotyczyła następujących 

zdarzeń: 1 )gdy okaże się, że z przyczyn technicznych, technologicznych, ekonomicznych lub 

społecznych uzasadniona będzie zmiana lub zastosowanie innego niż pierwotnie 

zaprojektowano rozwiązania – w takim wypadku dopuszcza się zmianę materiałów, sposobu 

wykonania lub technologii bez zmiany ceny ofertowej, 2 )w związku z wystąpieniem 

wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 

robót - w takim przypadku termin realizacji robót może ulec przedłużeniu o czas niezbędny 

na właściwe wykonanie robót, bez zmiany ceny ofertowej, 3) w przypadku wystąpienia 

okoliczności nie mających związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikającymi 

z prowadzonej przez Zamawiajacego działalności może zostać przedłużony czas wykonania 

robót, bez zmiany ceny ofertowej, 4) w przypadku zmian spowodowanych nieprzewidzianymi 

w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: 

niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne - w takim przypadku czas realizacji 

przedmiotu zamówienia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny na wykonanie koniecznych 

czynności, bez zmiany ceny ofertowej; 5) zmiany obowiązującej stawki VAT – przyjmuje się, 

że wynagrodzenie netto wykonawcy nie ulega zmianie natomiast zostanie zmieniona stawka 

podatku VAT, a co za tym idzie jego wartość oraz wartość umowy. 6) zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: a) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian 

w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub 

uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, b) niedostępności na rynku 

materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, c) pojawienia się na rynku materiałów lub 

urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu 

umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających 

uzyskanie lepszej jakości robót, d) pojawienia się nowszej technologii wykonania 

zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy 

lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, e) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 



innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których 

nie można było przewidzieć, f) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania 

obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy, g) 

wystąpienia konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazano w dokumentacji 

projektowej, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, h) wystąpienia niebezpieczeństwa 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 

zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, i) podjęcia przez osoby trzecie 

działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób 

przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy, 7) 

zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku: a) podjęcia przez osoby trzecie działań 

uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie 

przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy, b) 

rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich 

wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 8) Zmiany kierownika 

budowy lub robót w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i na wniosek 

Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba (osoby) wskazana do przejęcia obowiązków 

kierownika, będzie posiadała przygotowanie co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej 

tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 9)Zmiany formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wartości.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

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

postępowaniu: Data: 2017-09-27, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich 

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 

polski  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2017-09-29, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, 

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich 

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 

polski  
 


