
Nieborowice, 22 stycznia 2021 r. 

 

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w gminie Pilchowice etap II - zlewnie ulic Majowa, Szkolna i Piaskowa” 

(postępowanie nr 1/PZP/2020) 

 

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głównej 52, 44-144 

Nieborowice działając jako Zamawiający II w imieniu Zamawiającego dokonuje zmiany 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) w następujący sposób: 

1. W rozdziale VIII SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków” punkt 3 litera a tiret drugie (wymaganie dla udziału 

w Części A zamówienia) otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która będzie mogła pełnić funkcję 

kierownika budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), posiadającą 

udokumentowane następujące kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia: uprawnienia 

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

w rozumieniu art. 14 ust. 1 pkt 4 lit b w zw. z art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), przynależność do izby 

zawodowej inżynierów budownictwa wraz z posiadaniem obowiązkowego ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej lub spełnienie wymagań określonych dla obywateli państw 

członkowskich w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117),” 

2. W rozdziale VIII SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków” punkt 3 litera b tiret drugie (wymaganie dla udziału 

w Części B zamówienia) otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która będzie mogła pełnić funkcję 

kierownika budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), posiadającą 

udokumentowane następujące kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia: uprawnienia 

budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w rozumieniu art. 14 

ust. 1 pkt 3 lit b w zw. z art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), przynależność do izby zawodowej inżynierów 

budownictwa wraz z posiadaniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej lub spełnienie wymagań określonych dla obywateli państw członkowskich 

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).” 



3. W związku z powyższą zmianą Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 

2 lutego 2021 r. do godz. 9:30. Wskutek zmiany terminu składania ofert zmianie ulegają 

następujące punkty SIWZ: 

a) w rozdziale XIII SIWZ „Opis sposobu przygotowania ofert” punkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy 

w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego II i opisanej w następujący sposób:  

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  

ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice  

Przetarg nieograniczony pn.  

„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice etap II -  

zlewnie ulic Majowa, Szkolna i Piaskowa” 

POSTĘPOWANIE NR 1/PZP/2020 

NIE OTWIERAĆ PRZED 2.02.2021 R. GODZ. 10:00” 

b) rozdział XIV SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz 

z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej 

SIWZ) składać należy w siedzibie Zamawiającego II w terminie do 2 lutego 

2021 r. do godziny 09:30 (decyduje termin doręczenia do siedziby 

Zamawiającego II). 

2. Otwarcie ofert nastąpi 2 lutego 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego II.”  

Równocześnie Zamawiający informuje, że opisanie koperty z ofertą i jej złożenie w sposób 

opisany w pierwotnej SIWZ nie będzie miało wpływu na skuteczność złożenia oferty. 

Prezes Zarządu 

Pilchowickiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Sp. z o.o. 

(-) Adam Ciekański 


