
 
 
Jaworzno, 17.12.2012 r. 

Wykonawcy zainteresowani 
 udziałem w postępowaniu o udzielenie 

             zamówienia nie objętego ustawą Prawo 
                  zamówień publicznych 

 
 

Dotyczy: postępowania nr 237/A/12  nie objętego  ustawą Prawo  zamówień  
     Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji    
     elektronicznej  –    Wyłonienie  Wykonawcy „Przebudowy mostu   
      przenośnikowego nr 8 z dostosowaniem go do zabudowy rurociągu     
      technologicznego i przeciwpożarowego do Zakładu Przeróbczego i  
      nadszybia szybu Sobieski w Południowym Koncernie Węglowym S.A.                      
      w Zakładzie Górniczym Sobieski”. 

 
 
Zgodnie z pkt.   IV.6 wymagań ofertowych  Zamawiający zmienia treść wymagań ofertowych: 
 
 
 

1. Załącznik nr 2 do wymagań ofertowych pkt. 11.4 brzmiał: 
 

           Wykaz osób dozoru i nadzoru, tj. minimum: 
1 osoba - Kierownik budowy  z  uprawnieniami budowlanymi o specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej, który posiada stwierdzenie kwalifikacji przez OUG  
co najmniej osoby średniego dozoru ruchu, specjalność budowlana, w zakładach 
górniczych wydobywających węgiel kamienny, posiada zaświadczenie    
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada aktualne 
ubezpieczenie OC. 
1 osoba – Kierownik robót w branży budowlanej z uprawnieniami budowlanymi  
o specjalności konstrukcyjno – budowlanej, który posiada stwierdzenie 
kwalifikacji przez OUG co najmniej osoby średniego dozoru ruchu, specjalność 
budowlana, w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, posiada 
zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  i 
posiada aktualne ubezpieczenie OC. 
1 osoba - Kierownik robót w branży elektrycznej - z uprawnieniami budowlanymi   
o specjalności elektrycznej, który posiada zaświadczenie  o przynależności do 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada aktualne ubezpieczenie OC. 
1 osoba - Kierownik robót w branży elektrycznej - z uprawnieniami budowlanymi   
o specjalności sanitarnymi, który posiada zaświadczenie o przynależności do 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada aktualne ubezpieczenie OC. 

            Zał. Nr................ 
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     Po zmianach otrzymuje brzmienie: 

         Wykaz osób dozoru i nadzoru, tj. minimum: 
1 osoba - Kierownik budowy  z  uprawnieniami budowlanymi o specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej, który posiada stwierdzenie kwalifikacji przez OUG  
co najmniej osoby średniego dozoru ruchu, specjalność budowlana, w zakładach 
górniczych wydobywających węgiel kamienny, posiada zaświadczenie    
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada aktualne 
ubezpieczenie OC. 
1 osoba – Kierownik robót w branży budowlanej z uprawnieniami budowlanymi  
o specjalności konstrukcyjno – budowlanej, który posiada stwierdzenie 
kwalifikacji przez OUG co najmniej osoby średniego dozoru ruchu, specjalność 
budowlana, w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, posiada 
zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  i 
posiada aktualne ubezpieczenie OC. 
1 osoba - Kierownik robót w branży elektrycznej - z uprawnieniami budowlanymi   
o specjalności elektrycznej, który posiada zaświadczenie  o przynależności do 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada aktualne ubezpieczenie OC. 
1 osoba - Kierownik robót w branży instalacyjnej - z uprawnieniami budowlanymi  
o specjalności sanitarnymi, który posiada zaświadczenie o przynależności do 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada aktualne ubezpieczenie OC. 

            Zał. Nr................ 

 
 
2. Pozostałe zapisy wymagań ofertowych i projektu umowy pozostają bez zmian. 

3. Powyższa zmiana treści wymagań ofertowych, nie powoduje zmiany terminu składania ofert. 
 
 

 

 
 
 
 

 


