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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: Dla części nr 1: a) odnośnie zdolności zawodowej - dysponuje osobami, 

zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje.: - jedna osoba - 

kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. 

specjalności; Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
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(Dz. U. z 2017 r., poz. 1322, z późn. zm.), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). - zespół projektowy osób lub 

projektant, posiadający wymagane uprawnienia projektowe w zakresie zgodnym z przedmiotem 

zamówienia, posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji 

projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy w 

zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub remontu drogi) w ilości minimum 2 opracowań dla dróg 

o długości minimum 0,1 km każde opracowanie.” „ Dla części nr 2: a) odnośnie zdolności 

zawodowej - dysponuje osobami, zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi następujące 

kwalifikacje.: - jedna osoba - kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie w 

kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności; Zamawiający uznaje wymagane 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1322, z późn. zm.), 

Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

- stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 

65). - zespół projektowy osób lub projektant, posiadający wymagane uprawnienia projektowe w 

zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie 

w sporządzaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt 

budowlano-wykonawczy w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub remontu drogi) w ilości 

minimum 2 opracowań dla dróg o długości minimum 0,1 km każde opracowanie.” 
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W ogłoszeniu powinno być: Dla części nr 1: a) odnośnie zdolności zawodowej - dysponuje 

osobami, zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje.: - jedna 

osoba - kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń lub specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń i co najmniej 

5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności; Zamawiający 

uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz 

uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 

2017 r., poz. 1322, z późn. zm.), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). - zespół projektowy osób lub 

projektant, posiadający wymagane uprawnienia projektowe w zakresie zgodnym z przedmiotem 

zamówienia, posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji 

projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy w 

zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub remontu drogi) w ilości minimum 2 opracowań dla dróg 

o długości minimum 0,1 km każde opracowanie.” „Dla części nr 2: a) odnośnie zdolności 

zawodowej - dysponuje osobami, zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi następujące 

kwalifikacje.: - jedna osoba - kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub specjalności inżynieryjnej drogowej 

bez ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w 

ww. specjalności; Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
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(Dz. U. z 2017 r., poz. 1322, z późn. zm.), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). - zespół projektowy osób lub 

projektant, posiadający wymagane uprawnienia projektowe w zakresie zgodnym z przedmiotem 

zamówienia, posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji 

projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy w 

zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub remontu drogi) w ilości minimum 2 opracowań dla dróg 

o długości minimum 0,1 km każde opracowanie.” 
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