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OGŁOSZENIE DOTYCZY:   
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 581944-N-2018  
Data: 02/07/2018  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Zespół Szkół Zawodowych im.Piastów Opolskich, Krajowy numer identyfikacyjny 
74318400000, ul. ul. Zamkowa  5, 47300   Krapkowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 
77 466 13 38, e-mail szkola@zamek.krapkowice.pl, faks 77 466 17 28.  
Adres strony internetowej (url): zsz.bip.powiatkrapkowicki.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 1.3  
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: a) w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem 
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. wykonanie 
kompleksowych robót w zakresie wykonania więźby dachowej ze stali i drewna oraz połaci 
dachowej z dachówki ceramicznej o powierzchni co najmniej 500 m2 i wartości równej co 
najmniej 1 000 000,00 PLN (brutto). b) dysponuje lub będzie dysponował osobami 
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i 
wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, wykonawca na każdą funkcję 
wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji 
zamówienia, spełniające następujące wymagania, tj.: minimum: • 1 osobą odpowiedzialną za 
realizację zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz posiadającą uprawnienia 
zgodnie z art. 37c* ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, wg wymogu pozwolenia nr 313/N/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. na 
prowadzenie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów 
Opolskich w Krapkowicach, na dz. Nr 269/1. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków 
województwa opolskiego pod nr 11/51 decyzją z dnia 11.08.1951 r., • 4 osobami, które będą 
brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającymi min. 3 letni staż pracy w 
branży dekarskiej jako dekarz. *art. 37c. Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór 
inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która 
posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez 
co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.  
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie 
warunków: a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą 
swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. 



wykonanie kompleksowych robót w zakresie wykonania więźby dachowej ze stali i drewna 
lub drewna oraz połaci dachowej z dachówki ceramicznej lub betonowej o powierzchni co 
najmniej 500 m2 i wartości równej co najmniej 1 000 000,00 PLN (brutto).. b) dysponuje lub 
będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, 
wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne 
na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania, tj.: minimum: • 1 osobą 
odpowiedzialną za realizację zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz posiadającą 
uprawnienia zgodnie z art. 37c* ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, wg wymogu pozwolenia nr 313/N/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. na 
prowadzenie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów 
Opolskich w Krapkowicach, na dz. Nr 269/1. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków 
województwa opolskiego pod nr 11/51 decyzją z dnia 11.08.1951 r., • 4 osobami, które będą 
brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającymi min. 3 letni staż pracy w 
branży dekarskiej jako dekarz. *art. 37c. Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór 
inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która 
posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez 
co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2  
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu: Data: 2018-07-17, godzina: 10:00  
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-19, godzina: 10:00  
 


