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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 426010 - 2013 data 18.10.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2581631-
9, fax. 0322596533. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).  
 W ogłoszeniu jest: Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Dotyczy części I Opis sposobu 
dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca musi wykazać dysponowanie 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykaże, że osoby, które będą 
wykonywać zamówienie posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe lub przedstawić 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 
wykonania zamówienia. Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami 
spełniającymi następujące wymogi: - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję 
kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz co najmniej 2-
letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót. - co najmniej 1 osobą, 
która będzie wykonywać prace projektowe z uprawnieniami w specjalności 
architektonicznej, oraz co najmniej 2-letnim doświadczeniem w projektowaniu 
instalacji rurociągowych. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o 
którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania 
zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia - Dotyczy części II Opis sposobu dokonania oceny spełniania 
warunku: Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli złoży oświadczenie z art.22 
ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu wykazania spełniania przez 
Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć wraz z ofertą: Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do 
SIWZ..  

 W ogłoszeniu powinno być: Dotyczy części I - Opis sposobu dokonania oceny 
spełniania warunku: Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia tj. wykaże, że osoby, które będą wykonywać zamówienie 
posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe lub przedstawić pisemne zobowiązanie 



innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami spełniającymi następujące 
wymogi: - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, 
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz co najmniej 1-roczne 
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót związanych z realizacją instalacji 
oczyszczania gazów. - co najmniej 1 osobą, która będzie wykonywać prace 
projektowe z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej, oraz co najmniej 2-letnim 
doświadczeniem w projektowaniu instalacji rurociągowych. W celu wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Dotyczy części II - Opis 
sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca spełni powyższy warunek, 
jeśli złoży oświadczenie z art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu 
wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: Podpisane oświadczenie 
stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ..  

II.2) Tekst, który należy dodać: 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).  
 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dla części I 1. zmiana terminu realizacji 

zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: 9) w 
związku z prowadzeniem prac w okresie jesienno-zimowym Zamawiający prz ewiduje 
możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia, jeśli warunki atmosferyczne 
uniemożliwią prowadzenie prac montażowych. Brak możliwości prowadzenia prac 
musi być potwierdzony notatką służbową podpisaną przez przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego..  


