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Chorzów, dnia 15 maja 2020r. 
 

GI/TW/7040/025_02/000/20  
 

Dotyczy

:

  

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

zadania pn: „Przebudowa połączenia ulicy 3 Maja w Chorzowie z Aleją Parkową 

w Świętochłowicach”. 
 

 

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843) – Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

w Chorzowie zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujących 

punktach: 

 pkt. 7.1.3. lit. a SIWZ: 

było: 

kadra techniczna: 

Wykonawca musi dysponować następującymi osobami posiadającymi wymagane 

kwalifikacje i posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze 

bez ograniczeń: 

 kierownik budowy – 1 osoba – wymagane uprawnienia budowlane 

w specjalności drogowej, 

Uwaga: 

Zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów 

obowiązujących przed wejściem w życie ustawy – Prawo budowlane oraz 

właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy. 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w Art. 12 ust.1 

ustawy - Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych tj. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008r. 

 

jest: 

kadra techniczna: 

Wykonawca musi dysponować następującymi osobami posiadającymi wymagane 

kwalifikacje i posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze 

bez ograniczeń: 

 kierownik budowy – 1 osoba – wymagane uprawnienia budowlane 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

 kierownik robót – 1 osoba – wymagane uprawnienia budowlane 

w specjalności drogowej, 

 

Uwaga: 

Zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów 

obowiązujących przed wejściem w życie ustawy – Prawo budowlane oraz 

właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy. 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w Art. 12 ust.1 

ustawy - Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których 
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odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych tj. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008r. 

 

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierowników budowy/robót 

poszczególnych branż wymienionych powyżej, pod warunkiem wykazania się 

niezbędnymi uprawnieniami dla każdej z branż z osobna (z zastrzeżeniem, że 

jedna osoba może pełnić funkcję maksymalnie dwóch kierowników). 

 
Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i Zamawiający 

w dniu 15.05.2020r. zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

Dyrektor MZUiM 

 

 

……………………………… 

Piotr Wojtala 


