
BURMISTRZ MIASTA SIERPC ZAWIADAMIA O ZMIANIE  
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

Numer ogłoszenia: 325334 - 2009; data zamieszczenia: 21.09.2009 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 324566 - 2009 data 18.09.2009 r.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miejski, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. 
mazowieckie. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 
• W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do SIWZ, Opis 
Przedmiotu Zamówienia. 

• W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia: 1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie 
kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i 
obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jak równieŜ zapisami 
umowy, 2. pełnienie funkcji Inwestora zastępczego w zakresie monitoringu, kontroli 
wykonania zadania na roboty budowlane pod względem technicznym, finansowym, 
organizacyjnym i terminowym. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2). 
• W ogłoszeniu jest: 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 
1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat, (przed dniem wszczęcia postępowania), a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie usługi 
polegające na pełnieniu funkcji nadzoru budowlanego i rozliczenia budowy dla obiektu 
uŜyteczności publicznej o kubaturze min. 10 000 m3 o wartości nie mniejszej niŜ 
5 000 000 zł brutto kaŜda. 
2) dysponuje lub moŜe dysponować poniŜszym personelem: 
a) Kierownik Zespołu - posiadający minimum 4 letnie doświadczenie w kierowaniu lub 
zarządzaniu projektami z zakresu budowy obiektów uŜyteczności publicznej jako 
Kierownik Projektu, inspektor nadzoru lub na równowaŜnym stanowisku, 
b) Ekspert ds. rozliczeń - posiadający minimum 4 letnie doświadczenie w wykonywaniu 
obmiarów, kosztorysów, zestawień kosztów i w kontroli kosztów, umiejętność 
rozliczania robót budowlano- konstrukcyjnych, robót instalacyjnych wykonywanych w 
oparciu o polskie przepisy budowlane, c) InŜynier budowlany (inspektor nadzoru) - 
posiadający minimum 4 letnie doświadczenie w wykonawstwie robót jako kierownik 
robót konstrukcyjno-budowlanych lub nadzorze jako inspektor nadzoru robót 
konstrukcyjno-budowlanych wykonywanych w oparciu o polskie przepisy budowlane, 



d) InŜynier sanitarny (inspektor nadzoru) - posiadający minimum 4 letnie doświadczenie 
w wykonawstwie robót jako kierownik robót lub nadzorze jako inspektor nadzoru w 
zakresie sieci gazowych, wod-kan wewnętrznych i zewnętrznych wykonywanych w 
oparciu o polskie przepisy budowlane, 
e) InŜynier elektryk (inspektor nadzoru) - posiadający minimum 4 letnie doświadczenie w 
wykonawstwie robót jako kierownik robót elektrycznych lub nadzorze jako inspektor 
nadzoru robót elektrycznych sieci zewnętrznych i wewnętrznych wykonywanych w 
oparciu o polskie przepisy budowlane, 
f) InŜynier ds. ochrony zabytków - posiadający minimum 2 letnie doświadczenie w 
wykonawstwie robót jako kierownik robót podlegających ochronie konserwatora 
zabytków lub nadzorze jako inspektor nadzoru robót jak wyŜej. 
1) oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1-
3 Ustawy i o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy; 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli Wykonawcy wspólnie ubiegają 
się o udzielenie zamówienia dokument ten składa kaŜdy z nich; 
3) wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania usług odpowiadających postawionemu warunkowi, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu oraz dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów 
potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie; 
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (opis 
doświadczenia zawodowego wskazanej osoby potwierdzający spełnienie minimalnego 
warunku dotyczącego wymaganego od personelu) oraz pisemne zobowiązanie innego 
podmiotu do udostępnienia personelu, jeŜeli wykonawca w wykazie zamieści personel 
tego podmiotu. 

• W ogłoszeniu powinno być: 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 
1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat, (przed dniem wszczęcia postępowania), a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie usługi o 
wartości nie mniejszej niŜ 400 000 zł brutto kaŜda polegające na pełnieniu funkcji 
nadzoru budowlanego i rozliczenia budowy dla obiektu uŜyteczności publicznej o 
kubaturze min. 10 000 m3. 
2) dysponuje lub moŜe dysponować poniŜszym personelem: 
a) Kierownik Zespołu - posiadający minimum 4 letnie doświadczenie w kierowaniu lub 
zarządzaniu projektami z zakresu budowy obiektów uŜyteczności publicznej jako 
Kierownik Projektu, inspektor nadzoru lub na równowaŜnym stanowisku, 
b) Ekspert ds. rozliczeń - posiadający minimum 4 letnie doświadczenie w wykonywaniu 
obmiarów, kosztorysów, zestawień kosztów i w kontroli kosztów, umiejętność 
rozliczania robót budowlano- konstrukcyjnych, robót instalacyjnych, 
c) InŜynier budowlany (inspektor nadzoru) - posiadający minimum 4 letnie 
doświadczenie w wykonawstwie robót jako kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych 
lub nadzorze jako inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych , 
 



d) InŜynier sanitarny (inspektor nadzoru) - posiadający minimum 4 letnie doświadczenie 
w wykonawstwie robót jako kierownik robót lub nadzorze jako inspektor nadzoru w 
zakresie sieci gazowych, wod-kan wewnętrznych i zewnętrznych, 
e) InŜynier elektryk (inspektor nadzoru) - posiadający minimum 4 letnie doświadczenie w 
wykonawstwie robót jako kierownik robót elektrycznych lub nadzorze jako inspektor 
nadzoru robót elektrycznych sieci zewnętrznych i wewnętrznych, 
f) InŜynier ds. ochrony zabytków - posiadający minimum 2 letnie doświadczenie w 
wykonawstwie robót jako kierownik robót podlegających ochronie konserwatora 
zabytków lub nadzorze jako inspektor nadzoru robót jak wyŜej. 
3) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne 
kwalifikacje i doświadczenie. 
4) Dopuszcza się wskazanie dwóch osób na jedno stanowisko, nie dopuszcza się 
wskazania 1 osoby na dwa stanowiska. 
5) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
1) oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1-
3 Ustawy i o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy; 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli Wykonawcy wspólnie ubiegają 
się o udzielenie zamówienia dokument ten składa kaŜdy z nich; 
3) wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania usług odpowiadających postawionemu warunkowi, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu oraz dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów 
potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie; 
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (opis 
doświadczenia zawodowego wskazanej osoby potwierdzający spełnienie minimalnego 
warunku dotyczącego wymaganego od personelu) oraz pisemne zobowiązanie innego 
podmiotu do udostępnienia personelu, jeŜeli wykonawca w wykazie zamieści personel 
tego podmiotu. 
5) W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie dokumenty wymienione 
w pkt 1). 3) i 4) mogą być złoŜone łącznie. 
6) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2 składa dokument 
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
7) JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
8) Dokumenty, o których mowa w pkt 6 i 7, powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
9) Wymagane dokumenty winny być przedstawione w oryginale lub w postaci kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upowaŜnione do 



reprezentowania Wykonawcy za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 
1), 3) oraz 5), które powinny być przedstawione w oryginale. 
10) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
11) Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie 
dokonana metodą >spełnia>, >nie spełnia< na podstawie informacji przedstawionych w 
dokumentach, o których mowa powyŜej. 
12) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4). 
• W ogłoszeniu jest: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
09.10.2009 godzina 13:30, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11A, 
sekretariat Zamawiającego (pokój 12). 

• W ogłoszeniu powinno być: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12.10.2009 godzina 13:30, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11A, 
sekretariat Zamawiającego (pokój 12). 

Burmistrz miasta Sierpca 

  / - / 

Marek Kośmider 
Sierpc, dn. 21 września 2009. 
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego o godz.12:15 


