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Postępowanie nr 1/LO78/REM/2019    Warszawa, dn. 24.05.2019 r. 
 
 
 
        

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu  

   
 
 
Zamawiający, LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w 
Warszawie, działając zgodnie z zapisem art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w przetargu 
nieograniczonym na „Remont wybranych pomieszczeń w budynku LXXVIII Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Warszawie ”, dokonuje 
modyfikacji SIWZ w zakresie: 
 

1) Rozdział III pkt 20, który otrzymuje brzmienie:  
Zamawiający stosownie do wymagań art. 29 ust. 3a ustawy określa następujące 
wymagania dotyczące zatrudnienia osób przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dn. 26.06.1974 r. Kodeks 
pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).  

1. zakres prac: 
- roboty ogólnobudowlane, 
- roboty malarskie, 
- roboty posadzkarskie 
- roboty w branży sanitarnej  

2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a 
został określony we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełniania 
tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 
do SIWZ. 

2) Rozdział IV pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:  
dysponuje, co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, która 
będzie odpowiadać za kierowanie robotami, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi, co najmniej w ograniczonym zakresie (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie – Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) w specjalności konstrukcyjno- 
budowlanej, pełniącego funkcję kierownika robót budowlanych;  
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w 
zakresie objętym niniejszym zamówieniem.. 
Dopuszcza się uprawnienia równoważne, w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia, 
dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed wejściem w życie ustawy z dnia 
07.07.1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do 
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pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do 
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

3) Rozdział XVI pkt 1 w zakresie wzoru liczenia punktacji w kryterium nr III – termin 
realizacji  zamówienia:  

 
                     najkrótszy zaoferowany termin* 

P(T) =   -------------------------------------------------------------  x 100 pkt. x 20% 
                         Długość zaoferowanego terminu z badanej oferty * 

 

 
P(T) – liczba punktów badanej oferty w kryterium termin realizacji zamówienia 
 
 

4) Treści wzoru umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ (załączony w osobnym pliku)  
 
 

Zmiana ta nie wiąże się z koniecznością przesunięcia terminu składania ofert.  
 
Powyższe modyfikacje są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. 
 


