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Dział Zamówień Publicznych 

Nr sprawy AZP-240/PN-p30/010/2018                     Lublin, dn. 23.02.2018 r. 

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5 548 000 EURO 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Budowa systemów bezpieczeństwa w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

 

MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ 

 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ 
w następującym zakresie: 
 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów rozdziału  V Warunki udziału w postępowaniu w następujący sposób: 

 

I) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Rozdział V ust. 1 pkt 2 ppkt c) SIWZ 
TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 
 

 posiadania kwalifikacji zawodowych: 

Kierownikiem robót telekomunikacyjnych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie 

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną z ograniczeniami/bez ograniczeń oraz co 

najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej funkcji; lub kierownika robót elektrycznych 

posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych  z ograniczeniami/bez ograniczeń oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w 

sprawowaniu tej funkcji 

 
 
 
TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 
 

 posiadania kwalifikacji zawodowych: 

Kierownikiem robót telekomunikacyjnych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie 

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną z ograniczeniami/bez ograniczeń oraz co 

najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej funkcji lub kierownika robót elektrycznych 

posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych  z ograniczeniami/bez ograniczeń oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w 

sprawowaniu tej funkcji 

 
 
II) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Rozdział XX ust. 2 pkt a) i b) SIWZ 
 
TREŚC PRZED MODYFIKACJĄ: 
1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia na terenie budowy (dotyczy Wykonawcy i Podwykonawców), mają być wykonywane przez osoby zatrudnione 

na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

2. Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty za najkorzystniejszą, zatrudnił na 

umowę o pracę: 
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a) Kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz co najmniej 2 letnie 

doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej funkcji, potwierdzone stosownymi dokumentami; 

 

TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 
1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia na terenie budowy (dotyczy Wykonawcy i Podwykonawców), mają być wykonywane przez osoby zatrudnione 

na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

2. Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty za najkorzystniejszą, zatrudnił na 

umowę o pracę: 

b) Kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną z ograniczeniami/bez ograniczeń 

oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej funkcji, potwierdzone stosownymi 

dokumentami lub  

c) kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  z ograniczeniami/bez ograniczeń oraz co najmniej 2 letnie 

doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej funkcji 

 

 

 

 

III) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Formularz Oferta Wykonawcy  Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

TREŚC PRZED MODYFIKACJĄ: 
 

5. Zamówienie wykonamy samodzielnie/ wykonanie następujących zadań powierzymy Podwykonawcom:*               

Lp. Firma podwykonawcy 
Część zamówienia, jaka zostanie 

powierzona Podwykonawcy** 

Wartość lub procentowa część 

zamówienia, jaka zostanie powierzona 

Podwykonawcy 

1    

2    

W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, oświadczamy, że ponosimy pełną 

odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców. 

 

 

TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 
 

9. Zamówienie wykonamy samodzielnie/ wykonanie następujących zadań powierzymy Podwykonawcom:*               

Lp. Firma podwykonawcy 
Część zamówienia, jaka zostanie 

powierzona Podwykonawcy** 

Wartość lub procentowa część 

zamówienia, jaka zostanie powierzona 

Podwykonawcy 

1    

2    

W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, oświadczamy, że ponosimy pełną 

odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców. 
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Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści 

niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez 

zmian. 

 

PODPISANO 

 

 Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

     ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 

 


