
Szydłowiec, dnia 5 sierpnia 2021 r. 

Powiat Szydłowiecki 
plac Marii Konopnickiej 7 
26-500 Szydłowiec 
 

RI.272.57.2021 

Uczestnicy postępowania 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający – Powiat Szydłowiecki zmienia treść 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 

w Szydłowcu” w następujący sposób:  

 

1) SWZ Rozdział 11 pkt 11.7 

przed zmianą: 

Zamawiający  przekazuje  identyfikator  postępowania  na  miniPortalu  jako załącznik 

Nr 9 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania. 

po zmianie: 

Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań  

w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej  

z zakładki Postępowania. 

2) Załącznik nr 8 stanowiący integralną część SWZ 

przed zmianą: 

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, posiadane uprawienia:  

2. Uprawnienia budowlane 

w specjalności: ............................................................................ (wskazać specjalność oraz dokładny 

zakres z decyzji) 

Uprawnienia Nr ….....................……………… 

wydane ……………………....……………………… 

 



Czy zakres uprawnień wynikający z ww. decyzji o nadaniu uprawnień pozwala na 

kierowanie robotami specjalności inżynieryjnej drogowej będącymi przedmiotem 

zamówienia w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego 

 

3. Zakres wykonywanych czynności: 

Kierownik budowy w branży drogowej. 

 

po zmianie : 

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, posiadane uprawienia:  

2. Uprawnienia budowlane 

w specjalności: ............................................................................ (wskazać specjalność oraz dokładny 

zakres z decyzji) 

Uprawnienia Nr ….....................……………… 

wydane ……………………....……………………… 

Czy zakres uprawnień wynikający z ww. decyzji o nadaniu uprawnień pozwala na 

kierowanie robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej będącymi 

przedmiotem zamówienia w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego.  

 

3. Zakres wykonywanych czynności: 

Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  bez  ograniczeń   

w zakresie  odpowiadającym przedmiotowi zamówienia  lub odpowiadające  

im równoważne uprawnienia  budowlane wydane  na  podstawie  wcześniej 

obowiązujących  przepisów,  a  w  przypadku  Wykonawców zagranicznych – 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. 

 

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, posiadane uprawienia:  

2. Uprawnienia budowlane 

w specjalności: ............................................................................ (wskazać specjalność oraz dokładny 

zakres z decyzji) 

Uprawnienia Nr ….....................……………… 

wydane ……………………....……………………… 

Czy zakres uprawnień wynikający z ww. decyzji o nadaniu uprawnień pozwala na 

kierowanie robotami w specjalności instalacyjnej będącymi przedmiotem zamówienia  

w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego 

 



3. Zakres wykonywanych czynności: 

Kierownik budowy  w specjalności instalacyjnej  w zakresie, instalacji i urządzeń  

elektrycznych i elektroenergetycznych  bez  ograniczeń  lub  odpowiadające  

im równoważne  uprawnienia  budowlane wydane  na  podstawie  wcześniej 

obowiązujących  przepisów,  a  w  przypadku  Wykonawców zagranicznych – 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. 

 

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, posiadane uprawienia:  

2. Uprawnienia budowlane 

w specjalności: ............................................................................ (wskazać specjalność oraz dokładny 

zakres z decyzji) 

Uprawnienia Nr ….....................……………… 

wydane ……………………....……………………… 

Czy zakres uprawnień wynikający z ww. decyzji o nadaniu uprawnień pozwala na 

kierowanie robotami w specjalności instalacyjnej będącymi przedmiotem zamówienia  

w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego 

 

3. Zakres wykonywanych czynności: 

Kierownik budowy  specjalności instalacyjnej w  zakresie  instalacji  i  urządzeń  

cieplnych,  wentylacyjnych, wodociągowych  i  kanalizacyjnych  bez ograniczeń  lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane  na  podstawie  

wcześniej obowiązujących  przepisów,  a  w  przypadku  Wykonawców zagranicznych – 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. 

 

Do Załączników SWZ zostaję dołączony skorygowany Załącznik Nr 8.  

 

3) Umieszczoną dokumentację Zamawiający uzupełnia o Przedmiar Robót.  

 

4) Zapis w stopce Specyfikacji Warunków Zamówienia 

przed zmianą: 

Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont sali gimnastycznej wraz  

z zapleczem  w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu”. 

 

po zmianie: 

„Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem  w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony 

Pogranicza w Szydłowcu” 



 

5) Rozdział 14 pkt 14.2.: 

przed zmianą 

„Termin składania ofert: 19.08.2021 r. godz. 09:00.” 

po zmianie: 

„Termin składania ofert: 23.08.2021 r. godz. 09:00.” 

3) Rozdział 14 pkt 14.3.: 

przed zmianą 

„Termin otwarcia ofert: 19.08.2021 r. godz. 10:00.” 

po zmianie: 

„Termin otwarcia ofert: 23.08.2021 r. godz. 10:00.” 

4) Rozdział 15 pkt 15.1.: 

przed zmianą: 

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17.09.2021 r.” 

po zmianie:  

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21.09.2021 r.” 

 

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec czego 

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 9 zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
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