
Dotyczy: postępowania przetargowego na PEŁNIENIE FUNKCJI INśYNIERA KONTRAKTU  
WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU INWESTORSKIEGO  NA ZADANIU PRZEBUDOWA 
FALOCHRONU WSCHODNIEGO W ŚWINOUJŚCIU - Nr sprawy: PO-II-370/ZZP-3/ZIU-
I/02/09 

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy P.z.p., wprowadza się modyfikację Specyfikacji Istotnych 
warunków Zamówienia, polegającą na: 

W części I – Instrukcja dla Wykonawców, pkt. 8.3 Opis spo sobu oceny spełnienia 
warunków udziału w post ępowaniu,    w tekście rozpoczynającym się od: 

 
Warunek udziału w postępowaniu, określony w pkt 8.1 ppkt 1 b),  

  
jest:  

 
b) Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje wszystkimi 3 osobami określonymi w pkt 

8.2.1 to jest wymieni w wykazie, będącym załącznikiem nr 3 do IDW, osoby 
będące jego pracownikami lub spoza swej firmy; w tym drugim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu osób takŜe zobowiązanie 
dostępności danej osoby, 

oraz 
przedłoŜy właściwe dokumenty, wymagane dla kaŜdej z tych osób tj.: 

-  kopię dyplomu ukończenia studiów wyŜszych lub szkoły średniej, 
-  kopię posiadanych uprawnień budowlanych lub innych zawodowych,  
-  informację o przebiegu pracy zawodowej oraz dokumenty ją potwierdzające   
  (świadectwa pracy, referencje, umowy o pracę, umowy zlecenie itp.) 
-  informację o przynaleŜności do izby samorządu zawodowego (o ile dotyczy), 

z których to dokumentów wynikać będzie, Ŝe dana osoba spełnia wymagania 
określone w niniejszej IDW. 
  

winno by ć: 
 

b) Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje wszystkimi 3 osobami określonymi w pkt 
8.2.1 to jest wymieni w wykazie, będącym załącznikiem nr 3 do IDW, osoby 
będące jego pracownikami lub spoza swej firmy; w tym drugim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu osób takŜe zobowiązanie 
dostępności danej osoby, 

oraz 
przedłoŜy właściwe dokumenty, wymagane dla kaŜdej z tych osób tj.: 

-  kopię dyplomu ukończenia studiów wyŜszych lub szkoły średniej, 
-  kopię posiadanych uprawnień budowlanych lub innych zawodowych,  
-  informację o przebiegu pracy zawodowej, 
-  informację o przynaleŜności do izby samorządu zawodowego (o ile dotyczy), 

z których to dokumentów wynikać będzie, Ŝe dana osoba spełnia wymagania 
określone w niniejszej IDW. 

 

 

       Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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