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Ogłoszenie nr 540117186-N-2019 z dnia 11-06-2019 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 552501-N-2019  

Data: 28-05-2019  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Kościuszki  45, 

05-822  Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7583061 w. 109, e-mail 

przetargi@milanowek.pl, faks 227 248 039.  

Adres strony internetowej (url): https://www.milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-

publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III.INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

Punkt: 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

W ogłoszeniu jest: punkt b)tiret 2: - 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy/kierownika robót 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót albo 

kierownika budowy albo inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji 

budowlanych ; UWAGA !!! Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia celem 

pełnienia funkcji Kierownika budowy / Kierownika robót, stanowi w niniejszym postępowaniu 

kryterium oceny ofert W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień 

przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający 

dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy. UWAGA 

!!! Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz 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 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do realizacji zadania w zakresie objętym 

niniejszym zamówieniem. Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na 

zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z 

dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., poz. 2272 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1725 ze zm.). 4) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że 

Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 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: Nie  

W ogłoszeniu powinno być: punkt b) tiret 2: - 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót albo 

kierownika budowy albo inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji 



budowlanych2 ; UWAGA !!! Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia celem 

pełnienia funkcji Projektanta, stanowi w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert W każdym 

przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez osobę wskazywaną do 

pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką 

osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres 

odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy. UWAGA !!! Uprawnienia, o których 

mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz 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 ze 

zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów upoważniające do realizacji zadania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 

a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., poz. 2272 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze 

zm.). 4) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 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: 

Nie  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV: PROCEDURA  

Punkt: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

W ogłoszeniu jest: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 

13.06.2019 r., do godz. 10.00 wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie 

do dnia 18.06.2019 r., do godz. 10.00 wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy 

złotych).  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: SEKCJA IV: PROCEDURA  

Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-06-13, godzina: 10:00  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-18, godzina: 10:00, 

 

 

Sekretarz Miasta Milanówka 

                                                                                                                                     /-/                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                Piotr Iwicki  

 

 

Przygotowała: Sylwia Jabłońska 

 
ORG.0051.205.2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. od dnia 11 czerwca 2019 r. do dnia 18 czerwca 2019 r. 

 



 


