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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 

14273498200000, ul. ul. Wiejska  10, 00-902  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 

22 695 21 30, e-mail zamowienia.co@prezydent.pl, faks 22 695 21 33. 

Adres strony internetowej (url): www.co.kprp.pl 

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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: A. Na 

potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się 

wykonaniem z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

wykonywaniem z należytą starannością, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, jednego 

zamówienia (umowy), które polega na wykonaniu dokumentacji projektowej, dla której wydana 

została ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dotyczącym budowy (odbudowy, 

rozbudowy, nadbudowy) lub remontu lub przebudowy lub wykonania robót budowlanych, dla 

obiektu sklasyfikowanego, jako zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub inwentarza 

muzeum będącego instytucją kultury o powierzchni zabudowy, co najmniej 1 500 m2. UWAGA: 
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i. Przez budowę należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; ii. Przez remont należy 

rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 

się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; iii. Przez 

przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 

zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z 

wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 

długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, iv. Przez roboty budowlane należy rozumieć 

budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego; v. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, zabytek nieruchomy to nieruchomość, jej części lub zespoły, będące dziełem 

człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź 

zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość 

historyczną, artystyczną lub naukową. B. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem z należytą starannością, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem z należytą starannością, w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, jednego zamówienia (umowy), które polega na 

wykonaniu dokumentacji projektowej wykonanej w całości lub części jako opracowanie 

niejawne opatrzone klauzulą „ZASTRZEŻONE” lub wyższą, w rozumieniu ustawy OIN, dla 

której wydana została ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dotyczącym budowy 

(odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) lub remontu lub przebudowy lub wykonania robót 

budowlanych, dla budynku użyteczności publicznej lub budynku służącego bezpieczeństwu lub 

obronności państwa. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania zamówień, które będą 

spełniać jednoczenie wymagania, o których mowa powyżej, o których mowa w lit. A i B. Przez 

budynek użyteczności publicznej – należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 

szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi 

bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, 

turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim 

lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych 

funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Do 
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przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający 

przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Ponadto wykonawcy załączą dowody potwierdzające, że usługi te zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. C. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, 

Wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia 

poprzez wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie 

uprawnienia do wykonania zamówienia tj. dysponuje lub będzie dysponować, co najmniej: a) 

jedną osobą do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą jednocześnie: a.1) uprawnienia do 

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie projektowania bez 

ograniczeń w specjalności architektonicznej, która będzie pełnić funkcję kierownika zespołu 

projektowego, a.2) upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 

„zastrzeżone” wewnątrz jednostki organizacyjnej, wydane przez kierownika jednostki 

organizacyjnej Wykonawcy lub wydane przez ABW albo SKW ważne poświadczenie 

bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub wyższej, w rozumieniu ustawy OIN, a.3) aktualne 

zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, w 

rozumieniu ustawy OIN, b) jedną osobą do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą 

jednocześnie: b.1) uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w 

zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, b.2) 

upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” 

wewnątrz jednostki organizacyjnej, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej 

Wykonawcy lub wydane przez ABW albo SKW ważne poświadczenie bezpieczeństwa o 

klauzuli „poufne” lub wyższej, w rozumieniu ustawy OIN, b.3) aktualne zaświadczenie 

potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, w rozumieniu 

ustawy OIN, c) jedną osobą do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą jednocześnie: c.1) 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie 

projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, c.2) upoważnienie uprawniające do dostępu do 

informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wewnątrz jednostki organizacyjnej, wydane 

przez kierownika jednostki organizacyjnej Wykonawcy lub wydane przez ABW albo SKW 

ważne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub wyższej, w rozumieniu ustawy 

OIN, c.3) aktualne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony 
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informacji niejawnych, w rozumieniu ustawy OIN, d) jedną osobą do sprawowania funkcji 

projektanta, posiadającą jednocześnie: d.1) uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, d.2) upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji 

niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wewnątrz jednostki organizacyjnej, wydane przez 

kierownika jednostki organizacyjnej Wykonawcy lub wydane przez ABW albo SKW ważne 

poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub wyższej, w rozumieniu ustawy OIN, d.3) 

aktualne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji 

niejawnych, w rozumieniu ustawy OIN, e) jedną osobą do sprawowania funkcji projektanta, 

posiadającą jednocześnie: e.1) uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, e.2) 

upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” 

wewnątrz jednostki organizacyjnej, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej 

Wykonawcy lub wydane przez ABW albo SKW ważne poświadczenie bezpieczeństwa o 

klauzuli „poufne” lub wyższej, w rozumieniu ustawy OIN, e.3) aktualne zaświadczenie 

potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, w rozumieniu 

ustawy OIN, f) jedną osobą posiadającą jednocześnie: f.1) zaświadczenie o wpisie na listę 

kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (zgodnie z ustawą z dnia 22 

sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 838), f.2) kwalifikacje do 

projektowania systemów sygnalizacji włamania i napadu w stopniach co najmniej 4 wg PN-EN-

50131-1 lub klasie co najmniej SA-4 wg PN-93/E-08390/14, f.3) upoważnienie uprawniające do 

dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, wydane przez kierownika jednostki 

organizacyjnej Wykonawcy lub wydane przez ABW albo SKW ważne poświadczenie 

bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub wyższej, w rozumieniu ustawy OIN, f.4) aktualne 

zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, w 

rozumieniu ustawy OIN. Wykonawca musi wskazać tą samą osobę: • dla spełnienia warunku w 

zakresie osób lit. b) powyżej oraz w kryterium nr 2. Wykonawca musi wskazać tą samą osobę: • 

dla spełniania warunku w zakresie osób lit. d) powyżej oraz w kryterium nr 3. Zamawiający 

dopuszcza możliwość pełnienia funkcji, o których mowa powyżej (lit. a – f) przez jedną, dwie, 

trzy lub więcej osób. Niedopuszczalne jest wskazanie większej liczy niż 1 osoba dla 

poszczególnej funkcji. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień 

budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
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budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów 

prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do 

wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te 

kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza wskazuje powyższe usługi i osoby odpowiednio w Załącznikach nr 6, 7 do 

SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy 

realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych 

osób: Tak Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: A. Na 

potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się 

wykonaniem z należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

wykonywaniem z należytą starannością, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, jednego 

zamówienia (umowy), które polega na wykonaniu dokumentacji projektowej, dla której wydana 

została ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dotyczącym budowy (odbudowy, 

rozbudowy, nadbudowy) lub remontu lub przebudowy lub wykonania robót budowlanych, dla 

obiektu sklasyfikowanego, jako zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub inwentarza 

muzeum będącego instytucją kultury o powierzchni zabudowy lub powierzchni użytkowej, co 

najmniej 1 200 m2. UWAGA: i. Przez budowę należy rozumieć wykonanie obiektu 

budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego; ii. Przez remont należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w 

stanie pierwotnym; iii. Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w 

wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 

budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 

zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, iv. Przez roboty budowlane 
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należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego; v. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami, zabytek nieruchomy to nieruchomość, jej części lub zespoły, będące 

dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki 

bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną 

wartość historyczną, artystyczną lub naukową. B. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego 

warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem z należytą 

starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem z należytą 

starannością, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, jednego zamówienia (umowy), które 

polega na wykonaniu dokumentacji projektowej wykonanej w całości lub części jako 

opracowanie niejawne opatrzone klauzulą „ZASTRZEŻONE” lub wyższą, w rozumieniu ustawy 

OIN, dla której wydana została ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dotyczącym 

budowy (odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) lub remontu lub przebudowy lub wykonania robót 

budowlanych, dla budynku użyteczności publicznej lub budynku służącego bezpieczeństwu lub 

obronności państwa. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania zamówień, które będą 

spełniać jednoczenie wymagania, o których mowa powyżej, o których mowa w lit. A i B. Przez 

budynek użyteczności publicznej – należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 

szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi 

bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, 

turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim 

lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych 

funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Do 

przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający 

przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Ponadto wykonawcy załączą dowody potwierdzające, że usługi te zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. C. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, 

Wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia 

poprzez wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie 

uprawnienia do wykonania zamówienia tj. dysponuje lub będzie dysponować, co najmniej: a) 
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jedną osobą do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą jednocześnie: a.1) uprawnienia do 

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie projektowania bez 

ograniczeń w specjalności architektonicznej, która będzie pełnić funkcję kierownika zespołu 

projektowego, a.2) upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 

„zastrzeżone” wewnątrz jednostki organizacyjnej, wydane przez kierownika jednostki 

organizacyjnej Wykonawcy lub wydane przez ABW albo SKW ważne poświadczenie 

bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub wyższej, w rozumieniu ustawy OIN, a.3) aktualne 

zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, w 

rozumieniu ustawy OIN, b) jedną osobą do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą 

jednocześnie: b.1) uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w 

zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, b.2) 

upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” 

wewnątrz jednostki organizacyjnej, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej 

Wykonawcy lub wydane przez ABW albo SKW ważne poświadczenie bezpieczeństwa o 

klauzuli „poufne” lub wyższej, w rozumieniu ustawy OIN, b.3) aktualne zaświadczenie 

potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, w rozumieniu 

ustawy OIN, c) jedną osobą do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą jednocześnie: c.1) 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie 

projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, c.2) upoważnienie uprawniające do dostępu do 

informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wewnątrz jednostki organizacyjnej, wydane 

przez kierownika jednostki organizacyjnej Wykonawcy lub wydane przez ABW albo SKW 

ważne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub wyższej, w rozumieniu ustawy 

OIN, c.3) aktualne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony 

informacji niejawnych, w rozumieniu ustawy OIN, d) jedną osobą do sprawowania funkcji 

projektanta, posiadającą jednocześnie: d.1) uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, d.2) upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji 

niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wewnątrz jednostki organizacyjnej, wydane przez 

kierownika jednostki organizacyjnej Wykonawcy lub wydane przez ABW albo SKW ważne 

poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub wyższej, w rozumieniu ustawy OIN, d.3) 

aktualne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji 
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niejawnych, w rozumieniu ustawy OIN, e) jedną osobą do sprawowania funkcji projektanta, 

posiadającą jednocześnie: e.1) uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, e.2) 

upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” 

wewnątrz jednostki organizacyjnej, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej 

Wykonawcy lub wydane przez ABW albo SKW ważne poświadczenie bezpieczeństwa o 

klauzuli „poufne” lub wyższej, w rozumieniu ustawy OIN, e.3) aktualne zaświadczenie 

potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, w rozumieniu 

ustawy OIN, f) jedną osobą posiadającą jednocześnie: f.1) zaświadczenie o wpisie na listę 

kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (zgodnie z ustawą z dnia 22 

sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 838), f.2) kwalifikacje do 

projektowania systemów sygnalizacji włamania i napadu w stopniach co najmniej 4 wg PN-EN-

50131-1 lub klasie co najmniej SA-4 wg PN-93/E-08390/14, f.3) upoważnienie uprawniające do 

dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, wydane przez kierownika jednostki 

organizacyjnej Wykonawcy lub wydane przez ABW albo SKW ważne poświadczenie 

bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub wyższej, w rozumieniu ustawy OIN, f.4) aktualne 

zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, w 

rozumieniu ustawy OIN. Wykonawca musi wskazać tą samą osobę: • dla spełnienia warunku w 

zakresie osób lit. b) powyżej oraz w kryterium nr 2. Wykonawca musi wskazać tą samą osobę: • 

dla spełniania warunku w zakresie osób lit. d) powyżej oraz w kryterium nr 3. Zamawiający 

dopuszcza możliwość pełnienia funkcji, o których mowa powyżej (lit. a – f) przez jedną, dwie, 

trzy lub więcej osób. Niedopuszczalne jest wskazanie większej liczy niż 1 osoba dla 

poszczególnej funkcji. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień 

budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów 

prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do 

wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te 

kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako 
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najkorzystniejsza wskazuje powyższe usługi i osoby odpowiednio w Załącznikach nr 6, 7 do 

SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy 

realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych 

osób: Tak Informacje dodatkowe: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-09-14, godzina: 13:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-09-17, godzina: 13:00, 
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