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dotyczy postępowania: 13/NADZÓR INWESTORSKI – LININ/PN/20

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie 
nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Remont ośrodka w Lininie” oraz w okresie rękojmi 
i gwarancji, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany SIWZ w następującym 
zakresie:

- w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 2 otrzymuje następujące 
brzmienie:

„2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:

a)  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali (zakończyli) należycie co najmniej 2 usługi 
polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych,

b) dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji umowy zespołem specjalistów, inspektorów 
branżowych, należących do właściwej izby samorządu zawodowego:

 co najmniej 1 osobą (koordynatorem zespołu nadzoru inwestorskiego), posiadającą 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, o których mowa w ustawie Prawo 
budowlane lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji 
inspektora nadzoru  w tej specjalności;

 co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w ustawie 
Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów  oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu 
funkcji inspektora nadzoru w tej specjalności;

 co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowalne bez ograniczeń do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im 
uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co 
najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru  w tej 
specjalności.”
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- w Załączniku nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy: w § 2 ust. 1 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i  uprawnienia budowlane lub też 
dysponuje osobami (inspektorami nadzoru) posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi:

a) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych, sygnalizacji przeciwpożarowej bez ograniczeń,
c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych”.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.06.2020 r. 
do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15, w związku z czym: 

a) w rozdziale XI pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), 
które należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

Urząd do Spraw Cudzoziemców ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa
OFERTA w postępowaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji 

zadania „Remont ośrodka w Lininie” oraz w okresie rękojmi i gwarancji na potrzeby Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców

Nr sprawy: 13/NADZÓR INWESTORSKI-LININ/PN/20
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 23.06.2020 r. o godz. 12:15”

b) w rozdziale XII pkt 1 i 4 SIWZ otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie) opisanym jak w rozdz. XI pkt 10 SIWZ, należy 
złożyć do dnia 23.06.2020 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33  
w Warszawie bezpośrednio w Biurze Podawczym lub przesłać na adres: Urząd do Spraw 
Cudzoziemców Wydział Zamówień Publicznych ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa. Z uwagi na 
zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację 
Zdrowia pandemii koronawirusa, zalecane jest przesyłanie ofert poprzez pocztę tradycyjną. 
Składanie ofert w formie pisemnej w obiekcie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33 w Warszawie 
jest możliwe w godz. 08.30 – 14.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 22 60-154-14.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, 
w dniu 23.06.2020 r. o godzinie 12:15.”.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Zamawiający informuje, że zmiany i wyjaśniania SIWZ są 
wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowania.

jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich 
przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/rodo

if you provided your personal data in this correspondence, detailed information on their processing is available on the found on 
the personal data administrator's website: www.udsc.gov.pl/rodo
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