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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Montaż domofonów”

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:

Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

Było:

XI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:

1.2.1. zdolności  do  występowania  w  obrocie  gospodarczym:  
Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie

1.2.2. uprawnień do przeprowadzenia określonej  działalności  gospodarczej  lub zawodowej,  o ile
wynika  to  z  odrębnych  przepisów:  
Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie

1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia, o wysokości  sumy ubezpieczenia nie
mniejszej niż 100.000,00 zł

1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca  winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty i
prawidłowo ukończył  co najmniej   3  roboty polegające na montażu domofonów wynoszącej  co
najmniej 20.000,00 zł brutto każda.

Uwaga:
– jako  zamówienia  potwierdzające  spełnienie  warunków  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,
Prowadzący  postępowanie  rozumie  roboty  budowlane  zrealizowane  (czyli  zakończone  i  odebrane
protokołem  częściowym  lub  końcowym)  polegające  na  wykonaniu  robót  budowlanych,  o  których
mowa powyżej,
– w przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie,
Wykonawca zobowiązany jest w „Wykazie wykonanych robót budowlanych” wyodrębnić rodzajowo i
kubaturowo roboty, o których mowa powyżej,
- w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie  zamówienia)  oraz  analogicznie  w sytuacji,  gdy  Wykonawca będzie  polegał  na  zasobach
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innego podmiotu, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę
(jednego z  Wykonawców wspólnie składającego ofertę)  lub podmiot,  na  którego zdolności  w tym
zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
b)  Wykonawca winien  wykazać,  że  dysponuje  (dysponuje  lub będzie  dysponować)  co  najmniej  niżej
wymienionymi osobami:
- Kierownikiem robót elektrycznych (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:
\
XI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2.1. nie podlegają wykluczeniu,
2.2. spełniają następujące warunki dotyczące:

2.2.1. zdolności  do  występowania  w  obrocie  gospodarczym:  
Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie

2.2.2. uprawnień do przeprowadzenia określonej  działalności  gospodarczej  lub zawodowej,  o ile
wynika  to  z  odrębnych  przepisów:  
Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie

2.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia, o wysokości  sumy ubezpieczenia nie
mniejszej niż 100.000,00 zł

2.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca  winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty i
prawidłowo ukończył  co najmniej   3  roboty polegające na montażu domofonów wynoszącej  co
najmniej 20.000,00 zł brutto każda.

Uwaga:
– jako  zamówienia  potwierdzające  spełnienie  warunków  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,
Prowadzący  postępowanie  rozumie  roboty  budowlane  zrealizowane  (czyli  zakończone  i  odebrane
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protokołem  częściowym  lub  końcowym)  polegające  na  wykonaniu  robót  budowlanych,  o  których
mowa powyżej,
– w przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie,
Wykonawca zobowiązany jest w „Wykazie wykonanych robót budowlanych” wyodrębnić rodzajowo i
kubaturowo roboty, o których mowa powyżej,
- w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie  zamówienia)  oraz  analogicznie  w sytuacji,  gdy  Wykonawca będzie  polegał  na  zasobach
innego podmiotu, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę
(jednego z  Wykonawców wspólnie składającego ofertę)  lub podmiot,  na  którego zdolności  w tym
zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
b)  Wykonawca winien  wykazać,  że  dysponuje  (dysponuje  lub będzie  dysponować)  co  najmniej  niżej
wymienionymi osobami:
1 osobą posiadająca uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku
Eksploatacji.

W  związku  z  dokonanymi  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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