
 
 

Stargard, dnia 11.10.2019 r. 
 

KOMUNIKAT 
 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod 
nazwą: 

„Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku biurowym 
SARL przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie -ETAP I” 

 
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 604477-N-2019  
w dniu 01.10.2019 r., wraz ze zmianą ogłoszenia nr 540210658-N-2019 z dnia 04.10.2019 r. 
Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na przedmiotowe zadanie, w sposób umożliwiający udział większej ilości 
potencjalnych wykonawców, w związku z czym wprowadza się również zmianę terminu 
składania ofert na dzień 18 października 2019 r. 
 
Zmienia się następujące treści SIWZ: 

1. Rozdział V ust. 1 pkt 2 lit. b)  
Było: 
b) wykonawca posiada lub dysponuje doświadczonymi osobami zdolnymi do 

realizacji zamówienia tj.  
 co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającego 

właściwe uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami 
budowlanymi objętymi zamówieniem, 

 co najmniej trzema osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych 
pracowników zabezpieczenia technicznego, posiadającymi certyfikat 
autoryzowanego instalatora dla zaoferowanego systemu pożarowego, 
minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe oraz które wykonały co najmniej 
2 roboty polegające na wykonaniu systemu pożarowego. 

Jest: 
b) wykonawca posiada lub dysponuje doświadczonymi osobami zdolnymi do 

realizacji zamówienia tj.  
 co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającego 

właściwe uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami 
budowlanymi objętymi zamówieniem, 

 co najmniej trzema osobami posiadającymi certyfikat autoryzowanego 
instalatora dla zaoferowanego systemu pożarowego, minimum 2 letnie 
doświadczenie zawodowe oraz które wykonały co najmniej 2 roboty 
polegające na wykonaniu systemu pożarowego. 

 
2. Rozdział V ust. 3 pkt 2 

Było: 
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi oraz realizację robót budowlanych, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 



 
 

Na wykazie należy podać jedynie osobę, pełniącą funkcję kierownika budowy 
posiadającego właściwe uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania 
robotami budowlanymi objętymi zamówieniem oraz co najmniej trzy osoby 
wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, 
posiadające certyfikat autoryzowanego instalatora dla zaoferowanego systemu 
pożarowego,  minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe oraz które wykonały 
co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu systemu pożarowego. 

Jest: 
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi oraz realizację robót budowlanych, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 
Na wykazie należy podać jedynie osobę, pełniącą funkcję kierownika budowy 
posiadającego właściwe uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania 
robotami budowlanymi objętymi zamówieniem oraz co najmniej trzy osoby 
posiadające certyfikat autoryzowanego instalatora dla zaoferowanego systemu 
pożarowego,  minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe oraz które wykonały 
co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu systemu pożarowego. 
 

3. Załącznik nr 6 do SIWZ – PROJEKT UMOWY - § 9 
Było: 

§ 9 
PRZEDSTAWICIELE STRON 
Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest  
…………………….. – inspektor nadzoru. 
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest   
…………………………… - kierownik budowy, 
…………………………… - kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego, 
…………………………… - kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego, 
…………………………… - kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego. 
 
Jest: 

§ 9 
PRZEDSTAWICIELE STRON 
Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest  
…………………….. – inspektor nadzoru. 
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest   
………………… - kierownik budowy, 
………………… - autoryzowany instalator dla zaoferowanego systemu pożarowego, 
………………… - autoryzowany instalator dla zaoferowanego systemu pożarowego, 
………………… - autoryzowany instalator dla zaoferowanego systemu pożarowego. 

  



 
 

4. Rozdział IX ust. 3 lit. a) 
Było: 
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, 

formie: 
a) przelewem na rachunek bankowy Banku Pekao SA I/O Stargard numer  

42 1240 3901 1111 0000 4518 6446 z adnotacją „wadium – „Wykonanie 
instalacji przeciwpożarowej w budynku biurowym SARL przy  
ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie – ETAP I”. 
Zamawiający uzna, że warunek wniesienia wadium został dochowany, 
gdy środki wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego  
do 16 października 2019 r. do godz. 15:00. 

Jest: 
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, 

formie: 
a) przelewem na rachunek bankowy Banku Pekao SA I/O Stargard numer  

42 1240 3901 1111 0000 4518 6446 z adnotacją „wadium – „Wykonanie 
instalacji przeciwpożarowej w budynku biurowym SARL przy  
ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie – ETAP I”. 
Zamawiający uzna, że warunek wniesienia wadium został dochowany, 
gdy środki wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego  
do 18 października 2019 r. do godz. 15:00. 

 
5. Rozdział XI ust. 5 pkt 7 lit. a) 

Było: 
7) Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z 

tym, że: 
a) zewnętrzna koperta powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań 

identyfikacyjnych wykonawcy (nadruk firmowy, pieczęć, nadawca itp.), 
zaadresowana na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I niniejszej 
specyfikacji i powinna być oznaczona w następujący sposób: 
 

 

O  F  E  R  T  A 
PRZETARG  NIEOGRANICZONY 

 

Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku biurowym SARL 
przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie – ETAP I 

 
Sygnatura postępowania: SARL.271.1.2019 

 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert  
16 października 2019 r. godz. 15:10 

 
Jest: 

7) Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z 
tym, że: 
a) zewnętrzna koperta powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań 

identyfikacyjnych wykonawcy (nadruk firmowy, pieczęć, nadawca itp.), 
zaadresowana na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I niniejszej 
specyfikacji i powinna być oznaczona w następujący sposób: 



 
 

 
 

O  F  E  R  T  A 
PRZETARG  NIEOGRANICZONY 

 

Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku biurowym SARL 
przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie – ETAP I 

 
Sygnatura postępowania: SARL.271.1.2019 

 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert  
18 października 2019 r. godz. 15:10 

 
 

6. Rozdział XII ust. 2 pkt 1 
Było: 
2. Termin składania ofert: 

1) oferty należy przesłać / złożyć do dnia 16 października 2019 r. do godziny 
15:00, 

Jest: 
2. Termin składania ofert: 

1) oferty należy przesłać / złożyć do dnia 18 października 2019 r. do godziny 
15:00, 

 
7. Rozdział XII ust. 4 pkt 1 

Było: 
4. Otwarcie ofert 

1) otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2019 r. o godzinie 15:10  
w siedzibie Zamawiającego – Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego 
Sp. z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35, 73 – 110 Stargard – VII p. pok. 701; 

Jest: 
4. Otwarcie ofert 

1) otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 października 2019 r. o godzinie 15:10  
w siedzibie Zamawiającego – Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego 
Sp. z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35, 73 – 110 Stargard – VII p. pok. 701; 

 
8. Wprowadza się zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz osób. 

 
Niniejsze zmiany stanowią integralną część SIWZ. Następstwem przedmiotowych zmian 
jest zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod numerem 604477-N-2019 w dniu 01.10.2019 r., wraz ze zmianą 
ogłoszenia nr 540210658-N-2019 z dnia 04.10.2019 r. 

 
  

 


