
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Jaworzno, dnia 14.02.2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie 
zamówienia nie objętego Ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych 
 
 

dotyczy:  postępowania nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie 
przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 17/A/14 na   
„ Przebudowę łaźni górniczych nr 1 i 2 znajdujących się w budynku łaźni górniczej 
rejon Piłsudski w Zakładzie Górniczym Sobieski Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. w Jaworznie” 

 
 
Sprostowanie: 
 
Zamawiający poprawia oczywistą pomyłkę pisarską w pliku formularza zapytania 
załączonego na stronie www.pkwsa.pl w formacie word – Załącznik nr 2 do wymagań 
ofertowych dla przetargu nr 17/A/14 
jest: 

Pkt 10.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, 2 robót budowlano-elektrycznych – każda o wartości 
832 600,00 zł, których przedmiotem były roboty elektryczne w okresie ostatnich trzech 
lat przed dniem określonym, jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców;          

 Zał. Nr.............. 
powinno być:  

Pkt 10.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, 2 robót budowlanych – każda o wartości 832 600,00 zł, których 
przedmiotem była rozbudowa i modernizacja obiektów budowlanych 
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym, jako termin złożenia oferty, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających 
swoim rodzajem robotom budowlano-elektrycznym stanowiącym przedmiot zamówienia, 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; 
Zał.  Nr ………. 

jest:   
Pkt 10.4  Wykaz osób dozoru i nadzoru, tj. minimum: 
1 osoba - Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalności   
konstrukcyjno-budowlanej,  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 w specjalności sanitarnej  
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i grzewczej, który posiada zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa i posiada aktualne ubezpieczenie OC. 
1 osoba - Kierownik budowy  z  uprawnieniami budowlanymi o specjalności  
elektrycznej, posiada zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby   
Inżynierów Budownictwa i posiada aktualne ubezpieczenie OC. 
Zał. Nr................ 

powinno być : 
Pkt. 10.4  Wykaz osób dozoru i nadzoru, tj. minimum: 
1 osoba - Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalności   
konstrukcyjno-budowlanej,  posiada zaświadczenie o przynależności do Okręgowej  
Izby Inżynierów Budownictwa i posiada aktualne ubezpieczenie OC, 
1 osoba - Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności   
konstrukcyjno-budowlanej,  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 elektrycznej, który posiada zaświadczenie o przynależności do  
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada aktualne ubezpieczenie OC, 
1 osoba – Kierownik robót w branży instalacyjnej w specjalności sanitarnej  
i grzewczej, który posiada zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa i posiada aktualne ubezpieczenie OC. 
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy 
i kierownika robót.   
Zał. Nr................ 

 

co jest zgodne z plikiem wymagań ofertowych opublikowanym na stronie www.pkwsa.pl                   
w formacie pdf.  
 

Powyższa omyłka w treści załącznika nr 2 nie powoduje zmiany terminu składania ofert. 
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