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Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie 

zamówienia nie objętego Ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ref. 2014/TWD/TWD/03951/L (nr 247/A/14)  

na „Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką – likwidacją obiektów 

budowlanych wraz z niwelacją terenu w TAURON Wydobycie S.A. Zakład 

Górniczy Janina”.  

 
 

Zmiana treści wymagań ofertowych 
 
Informujemy, że wprowadzamy zmianę w części III, pkt. 13 ppkt. n) ppkt.p) wymagań 
ofertowych oraz w pkt. 11.5 Załącznika nr 2 do wymagań ofertowych: „Wniosek 
o dopuszczenie do aukcji elektronicznej w trybie przetargu nieograniczonego – Wzór oferty 
technicznej” 
 
dotychczasowe brzmienie:   
pkt. 13 ppkt. n) ppkt.p) 
„n) wykaz osób dozoru i nadzoru oraz spawaczy w tym: 

1 osoba - Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno- 
budowlanej, który posiada zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby inżynierów 
Budownictwa i aktualne ubezpieczenie OC oraz stwierdzenia kwalifikacji Okręgowego 
Urzędu Górniczego, co najmniej osoby średniego dozoru ruchu, specjalność budowlana  
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny; 
1 osoba – Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie elektrycznym, który posiada 
stwierdzenie kwalifikacji przez OUG, co najmniej osoby średniego dozoru ruchu, 
specjalność elektryczna, w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, 
posiada zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
i posiada aktualne ubezpieczenie OC; 
2 osoby – spawacz ze stwierdzeniem kwalifikacji wydanym przez właściwy Okręgowy 
Urząd Górniczy do zatrudnienia na stanowisku spawacza w ruchu podziemnych zakładów 
górniczych; 

p)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wyżej określonych  uprawnień 
i kwalifikacji wymienionych powyżej osób, tj.  

 uprawnień budowlanych,  

 zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby  Inżynierów Budownictwa i aktualnym 
ubezpieczeniu OC, 

 stwierdzeń kwalifikacji Okręgowego Urzędu Górniczego.” 
    
Pkt.11.5 Zał. Nr 2 do wymagań ofertowych: 
„Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie określonych uprawnień i kwalifikacji 
osób dozoru”  
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nowe brzmienie: 
pkt. 13 ppkt. n) ppkt.p) 
„n)  wykaz osób dozoru i nadzoru oraz spawaczy w tym: 

1 osoba - Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno- 
budowlanej, który posiada zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby 
inżynierów Budownictwa i aktualne ubezpieczenie OC oraz stwierdzenia kwalifikacji  
Okręgowego Urzędu Górniczego co najmniej osoby średniego dozoru ruchu, 
specjalność budowlana w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel 
kamienny; 
1 osoba – Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie elektrycznym, który posiada 
stwierdzenie kwalifikacji przez OUG, co najmniej osoby średniego dozoru ruchu, 
specjalność elektryczna, w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, 
posiada zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
i posiada aktualne ubezpieczenie OC; 
2 osoby – spawacz posiadający stwierdzenie kwalifikacji, wydane przez właściwy 
Okręgowy Urząd Górniczy do zatrudnienia na stanowisku spawacza w ruchu 
podziemnych zakładów górniczych lub dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r., (Dz.U.nr 275, poz. 1628, w sprawie kwalifikacji  
w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, zgodnie z §9.1, Ust. 1, lit. k), 

p)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wyżej określonych  uprawnień  
     i kwalifikacji wymienionych powyżej osób, tj.  

 uprawnień budowlanych,  

 zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby  Inżynierów Budownictwa                
i aktualnym ubezpieczeniu OC, 

 stwierdzeń kwalifikacji Okręgowego Urzędu Górniczego lub dla spawaczy: 
dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 
2011r., Dz.U.nr 275, poz. 1628 tj.: 
 Świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego z zakresu zagrożeń: 

wybuchowego i pożarowego w ruchu podziemnych zakładów górniczych. 

 Kwalifikacje spawacza. 

 Orzeczenie psychologiczne, stwierdzające brak istotnych zaburzeń 

funkcjonowania psychologicznego, wydanego na podstawie badań 

psychologicznych. 

 Świadectwo odbycia 3 miesięcznej praktyki w ruchu podziemnego zakładu 

górniczego (na powierzchni) pod nadzorem upoważnionego spawacza.” 

     
  Pkt.11.5 Zał. Nr 2 do wymagań ofertowych: 
    „Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie określonych uprawnień            

     i kwalifikacji osób dozoru i spawaczy.” 

 
Pozostałe zapisy treści wymagań ofertowych pozostają bez zmian. 

 


