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Przetarg nieograniczony  

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 
„inwestujemy w Twoją przyszłość” 

 
 
 
 

 

GGMMIINNAA  BBYYCCZZYYNNAA  

ul. Rynek 1                                                                                                                   tel.  fax. 077/413 41 50 
46-220 Byczyna                                                                                                        e-mail: um@byczyna.pl 

 
                          

Byczyna, dnia 22.05.2013 r. 
Wp II.271.8.1.2013 
 
 
 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA 
 

 
 

 
dot.: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego: „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości  
w Polanowicach”  
 
 
Działając na podstawie art. 12a i 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję iŜ zmianie uległy 
zapisy  ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – w załączeniu. 
 
Treść SIWZ ulega zmianie w rozdziale: 
 

− 6.2.ppkt 4). Osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze: 
 
Było: 
 

− Osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze, tj.: 
� Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlane 

bez ograniczeń, 
� Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych, 
� Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych 
Uprawnienia wydane  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 28 kwietnia 
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub 
odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. 
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Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji z wymienionych powyŜej, 
jeśli posiadają stosowne uprawnienia. 
 

Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane, jako eksperci, od których 
wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych 
kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 roku nr 63, 
poz.394). 
 
 

Zmienia się zapisy na:  
 

− Osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze, tj.: 
� Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlane 

bez ograniczeń, 
� Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych, 
� Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych 
Uprawnienia wydane  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 28 kwietnia 
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub 
odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. 
 
Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji z wymienionych powyŜej, 
jeśli posiadają stosowne uprawnienia. 
 

Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane, jako eksperci, od których 
wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych 
kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 roku nr 63, 
poz.394). 

 
 

− 11.3. Termin wniesienia wadium 
 
Było: 
 
11.3. Termin wniesienia wadium. 
Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia  27.05.2013 r. do godz. 09.00  przy 
czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne 
tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed 
upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 
 
Zmienia się zapis na:  
11.3. Termin wniesienia wadium. 
Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia  03.06.2013 r. do godz. 09.00  przy 
czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne 
tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed 
upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 
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− 14 
 
 
Było:  

Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach 

 

Nie otwierać przed 27.05.2013 r. przed godziną 09.15 

 
Zmienia się zapis na: 
 

 

Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach 

 

Nie otwierać przed 03.06.2013 r. przed godziną 09.15 

 
Było: 
 

Termin składania ofert upływa dnia 27.05.2013 r. o godz. 09.00 

 

Termin określony powyŜej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 
 

Otwarcie ofert nastąpi dnia  27.05.2013 r.  godz. 09.15  w Urzędzie Miejskim w Byczynie - sala nr  9.  
 
 
Zmienia się zapisy na: 

Termin składania ofert upływa dnia 03.06.2013 r. o godz. 09.00 

 

Termin określony powyŜej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 
 

Otwarcie ofert nastąpi dnia  03.06.2013 r.  godz. 09.15  w Urzędzie Miejskim w Byczynie - sala nr  9.  
 
 
Modyfikacji ulega równieŜ treść załącznika nr 7b – w załączeniu. 
 
 
Załączniki po modyfikacji zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. 
 

 
Aszch/ 


