
Gdańsk, dnia 03.09.2014r. 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
tel.: (58)300-92-12,  
tel. komórkowy: 888822206 
 
Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 4/ZP/2014 
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachu; 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony; 
Zamawiający:  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk); 
 
Zamawiający informuje, że w trybie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zmienia treść 
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści załącznika nr 2 do SIWZ oraz zmianę 
treści załącznika nr 1 pkt 5 wzoru umowy. 
 
Treść załącznika nr 2 do  SIWZ pkt 3 przed zmianą: 
„3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia:  
w postaci dysponowania osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadającą 
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej;”  
 
Treść załącznika nr 2 do SIWZ pkt 3 po zmianie: 
„3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia:  
w postaci dysponowania osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadającą 
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;”  
 
Treść załącznika nr 1 pkt 5  wzoru umowy przed zmianą: 
„5. Minimalne normy środków ochrony indywidualnej obowiązujące wszystkich pracujących 
przy pracach polegających na wymianie okien w domu studenckim przy Placu Wałowym 15a w 
Gdańsku 
a) hełmy ochronne – należy przyjąć oznakowania hełmów ochronnych umożliwiających 
rozróżnianie osób na budowie; 
b) kamizelki ostrzegawcze – należy przyjąć następujące oznakowania kamizelek ostrzegawczych 
umożliwiających rozróżnianie osób na budowie: 
- kolor żółty lub pomarańczowy (z nadrukiem nazwy firmy) – wszyscy wykonujący prace na 
budowie; 



c) rękawice robocze – odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac; 
d) odpowiednio dobrany sprzęt do asekuracji pracy na wysokości; 
e) inne – w zależności od rodzaju i charakteru wykonywanej pracy.” 

 
Treść załącznika nr 1 pkt 5 wzoru umowy po zmianie: 
„5. Minimalne normy środków ochrony indywidualnej obowiązujące wszystkich pracujących 
przy pracach polegających na remoncie pokrycia dachu w domu studenckim przy Placu 
Wałowym 15a w Gdańsku 
a) hełmy ochronne – należy przyjąć oznakowania hełmów ochronnych umożliwiających 
rozróżnianie osób na budowie; 
b) kamizelki ostrzegawcze – należy przyjąć następujące oznakowania kamizelek ostrzegawczych 
umożliwiających rozróżnianie osób na budowie: 
- kolor żółty lub pomarańczowy (z nadrukiem nazwy firmy) – wszyscy wykonujący prace na 
budowie; 
c) rękawice robocze – odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac; 
d) odpowiednio dobrany sprzęt do asekuracji pracy na wysokości; 
e) inne – w zależności od rodzaju i charakteru wykonywanej pracy.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
- załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 

........................................ 
pieczątka Wykonawcy   

........................................................ 
miejscowość i data 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
(art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 
4/ZP/2014) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 
polegające na remoncie pokrycia dachu w Domu Studenckim (ul.Plac Wałowy 15A, Gdańsk) 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, oświadczam, że Wykonawca, którego 
reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
dotyczące: 
 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:  
w postaci należytego wykonania minimum dwóch zamówień polegających na wykonaniu robót 
budowlanych, zawierających w swym zakresie remont lub położenie pokrycia dachu (skośnego, 
krytego dachówką) na obiektach położonych na obszarze objętym ochroną konserwatorską, o 
powierzchni dachu minimum 450 m², w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie; 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia:  
w postaci dysponowania osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadającą 
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;  
 
4) posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 
 

..................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 

 
 

 


