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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: 1.1)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków:. Warunki udziału w postępowaniu 1.O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu 2)spełniają warunki
udziału w postępowaniu: 2.O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczące: 1)kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający
nie precyzuje warunków w tym zakresie. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna
za spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli wykonawca wykaże: a)iż jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego na kwotę min. 130.000,00 zł (słownie: sto
trzydzieści tysięcy złotych). 3) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna za spełnienie
przedmiotowego warunku jeżeli wykonawca wykaże: a)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, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończył co najmniej dwie roboty (zamówienia) polegające na montażu urządzeń klimatyzacyjnych w
obiektach wpisanych do rejestru zabytków, a roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone, wartość każdego zamówienia (umowy) nie może być niższa niż
130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) netto tj: bez podatku od towarów i usług. b) że
posiada i skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za
wykonywanie co najmniej następujących funkcji: •Kierownika robót– osoba posiadająca uprawnienia
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń i doświadczenie min. 5 -letnie na stanowisku
kierownika robót/budowy, Uprawnienia o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm ) oraz Rozporządzenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) lub ważne
odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W
przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186), z uwzględnieniem postanowień z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r., poz. 65). Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W
przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe
tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji
umowy. 3.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie
wykaże spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu. 4. Z postępowania o udzielenie
zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
uPzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 5
uPzp. 5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Ocena spełniania w/w
warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/niespełna w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach przewidzianych w SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń musi
wynikać jednoznacznie iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków w tym
zakresie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego warunku
jeżeli wykonawca wykaże: a)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, w
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie
roboty (zamówienia) polegające na montażu urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach wpisanych do
rejestru zabytków, a roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone, wartość każdego zamówienia (umowy) nie może być niższa niż 130.000,00 zł (słownie:
trzysta tysięcy złotych) netto tj: bez podatku od towarów i usług.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego
warunku jeżeli wykonawca wykaże: a)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, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej
dwie roboty (zamówienia) polegające na montażu urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach wpisanych
do rejestru zabytków, a roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone, wartość każdego zamówienia (umowy) nie może być niższa niż 130.000,00 zł
(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) netto tj: bez podatku od towarów i usług. b)że posiada i
skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za wykonywanie co
najmniej następujących funkcji: •Kierownika robót– osoba posiadająca uprawnienia w specjalności

instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń i doświadczenie min. 5 -letnie na stanowisku kierownika
robót/budowy, Uprawnienia o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm ) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) lub ważne odpowiadające
im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku
wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186), z uwzględnieniem postanowień z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.
65). Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy
wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany
zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w
kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: 1.Do oferty Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie
w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ. Informacje zawarte w w/w oświadczeniu stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
niniejszym postępowaniu. 2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia (w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby), warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 3.Wykonawca który zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o
którym mowa w ust. 1 4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5.W celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawca powinien przedłożyć:
Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 6.W celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Wykonawca winien przedłożyć na wezwanie Zamawiającego: a) Ważną polisę ubezpieczeniową OC lub
inny dokument potwierdzający iż w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia Wykonawca posiada ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 130.000,00 zł (słownie:
sto trzydzieści tysięcy złotych) ważna minimum przez okres realizacji zmówienia. 7.W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, Wykonawca winien przedłożyć na wezwanie Zamawiającego: a)wykaz robót wykonanych
przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający informacje o wykonaniu w sposób

należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej
dwóch robót (zamówień) polegających na montażu urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach wpisanych
do rejestru zabytków, ze wskazaniem że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone, a wartość każdego zamówienia (umowy) nie była niższa niż
130.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto tj: bez podatku od towarów i usług, zgodnie z
Załącznikiem nr 10 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1.Do oferty Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert,
oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ. Informacje zawarte w w/w
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia (w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby), warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 3.Wykonawca który zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5.W celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawca
powinien przedłożyć: Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 6.W
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej
lub finansowej, Wykonawca winien przedłożyć na wezwanie Zamawiającego: a)Ważną polisę
ubezpieczeniową OC lub inny dokument potwierdzający iż w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca posiada ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną
min. 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) ważna minimum przez okres realizacji
zmówienia. 7.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca winien przedłożyć na wezwanie Zamawiającego:
a)wykaz robót wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający
informacje o wykonaniu w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończył co najmniej dwóch robót (zamówień) polegających na montażu urządzeń
klimatyzacyjnych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, ze wskazaniem że roboty te zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a wartość każdego
zamówienia (umowy) nie była niższa niż 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) netto
tj: bez podatku od towarów i usług, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ.
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