
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ Spółka z o.o. w Siemianowicach Śląskich

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Komuny Paryskiej 4B

Dział Nadzoru Budowlanego i Dokumentacji
32 766 00 00 wew. 5

dokumentacja@mpgkim.com.pl

ZP-MPGKiM/13/IV/2022 Siemianowice Śl. 06.04.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja lokali mieszkalnych – Etap I

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zmówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2019r. poz 1129) prowadzący postępowanie dokonuje następujących zmian treści SWZ:

Było:
XI.   I  nformacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

W odniesieniu do części 1-ej postępowania:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:

1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej niżej wymienionymi
osobami:
- Kierownikiem robót wod. - kan. (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania
robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjno  –  inżynieryjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.
z 2021r. poz.2351 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r.
Poz.  831)  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej
obowiązujących przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).

W odniesieniu do części 2-ej postępowania:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej niżej wymienionymi
osobami:
- Kierownikiem robót wod. - kan. (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania
robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjno  –  inżynieryjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.
z 2021r. poz.2351 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r.
Poz.  831)  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej
obowiązujących przepisów.



Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).

J  est:  

XI.   I  nformacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

W odniesieniu do części 1-ej postępowania:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:

1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej niżej wymienionymi
osobami:
-  Kierownikiem  robót  wod.  -  kan. -   Kierownikiem  robót  wod.  -  kan. (1  osoba)  posiadającym  kwalifikacje
zawodowe tj.  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych i  gazowych wydane na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994r.   Prawo budowlane (tj. Dz. z 2021r. poz.2351 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra
Inwestycji  i  Rozwoju  z  dnia  29  kwietnia  2019r.  W  sprawie  przygotowania  zawodowego  do  wykonywania
samodzielnych  funkcji  technicznych w budownictwie  (Dz.  U.  z  2019r.  Poz.  831)  lub odpowiadające  im ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).

W odniesieniu do części 2-ej postępowania:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej niżej wymienionymi
osobami:
- Kierownikiem robót wod. - kan.  (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania
robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i gazowych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.    Prawo
budowlane (tj. Dz. z 2021r. poz.2351 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019r.  W  sprawie  przygotowania  zawodowego  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w
budownictwie (Dz.  U.  z  2019r.  Poz.  831)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia,  które  zostały  wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).

Było:
XII.   Informacja o podmiotowych środkach dowodowych  

7. Dokumenty składane na wezwanie:
Zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp, Prowadzący postępowanie przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
W odniesieniu do części 1-ej postępowania:
–     W celu wykazania spełniania warunku z pkt 1.2.3 R  ozdziału XI SWZ:  

7.3.  Wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w  szczególności
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odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  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, tj. Wykaz, z którego wynika, że wykonawca dysponuje (dysponuje lub
będzie dysponować) co najmniej niżej wymienionymi osobami:
- Kierownikiem robót wod. - kan. (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania
robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjno  –  inżynieryjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.
z 2021r. poz.2351 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r.
Poz.  831)  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej
obowiązujących przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).
W odniesieniu do części 2-ej postępowania:
–     W celu wykazania spełniania warunku z pkt 1.2.3 R  ozdziału XI SWZ:  
7.3.  Wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w  szczególności
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  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, tj. Wykaz, z którego wynika, że wykonawca dysponuje (dysponuje lub
będzie dysponować) co najmniej niżej wymienionymi osobami:
- Kierownikiem robót wod. - kan. (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania
robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjno  –  inżynieryjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.
z 2021r. poz.2351 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. W sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r.
Poz.  831)  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej
obowiązujących przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).

Jest::
XII.   Informacja o podmiotowych środkach dowodowych  

7. Dokumenty składane na wezwanie:
Zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp, Prowadzący postępowanie przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
W odniesieniu do części 1-ej postępowania:
–     W celu wykazania spełniania warunku z pkt 1.2.3 R  ozdziału XI SWZ:  

7.3.  Wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w  szczególności
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  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, tj. Wykaz, z którego wynika, że wykonawca dysponuje (dysponuje lub
będzie dysponować) co najmniej niżej wymienionymi osobami:
- Kierownikiem robót wod. - kan.  (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania
robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń   cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i gazowych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.    Prawo
budowlane (tj. Dz. z 2021r. poz.2351 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019r.  W  sprawie  przygotowania  zawodowego  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w
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budownictwie (Dz.  U.  z  2019r.  Poz.  831)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia,  które  zostały  wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).

W odniesieniu do części 2-ej postępowania:
–     W celu wykazania spełniania warunku z pkt 1.2.3 R  ozdziału XI SWZ:  
7.3.  Wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w  szczególności
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  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, tj. Wykaz, z którego wynika, że wykonawca dysponuje (dysponuje lub
będzie dysponować) co najmniej niżej wymienionymi osobami:
- Kierownikiem robót wod. - kan.  (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania
robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń   cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i gazowych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.    Prawo
budowlane (tj. Dz. z 2021r. poz.2351 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019r.  W  sprawie  przygotowania  zawodowego  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w
budownictwie (Dz.  U.  z  2019r.  Poz.  831)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia,  które  zostały  wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).

W  związku z wprowadzonymi zmianami Prowadzący postępowanie nie zmienia terminu składania oraz otwarcia
ofert.

Dyr Zarządu Karol Termin

Prokurent Kamil Nachlik

…………………………………………………………………………
(podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)
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