
        Zaklików, 6 października 2017 r. 

 

 

Zmiana zapisów zapytania ofertowego – zmiana warunków 

 

Dotyczy: „Wykonanie instalacji systemu alarmu pożarowego (SAP) i systemu sygnalizacji 

włamania i napadu (SSWiN) Kościoła Parafialnego i dzwonnicy przykościelnej w 

Zaklikowie” 

realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 

IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura. 

 

Rozdział 6.II punkt 2 

 

Zamiast: 

 

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca dysponuje osobami/ 

pracownikami  zdolnym do wykonania zamówienia, tj. wskaże do uczestnictwa w 

wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia-  wymagane dysponowanie, co najmniej: 

 

warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje kadrą techniczną z 

uprawnieniami i kwalifikacjami we wszystkich branżach, które wystąpią przy realizacji 

przedmiotu zamówienia tj. osobą kierującą robotami budowlanymi która posiada wymagane 

kwalifikacje o których mowa odpowiednio w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446 z późn zm.) 

 

W odniesieniu do osoby wskazanej wyżej Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do 

wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów 

do udostępnienia osoby zdolnej do wykonania zamówienia. 

 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg 

formuły: spełnia- nie spełnia. 

 

Powinno być: 

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca dysponuje osobami/ 

pracownikami  zdolnym do wykonania zamówienia, tj. wskaże do uczestnictwa w 

wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia-  wymagane dysponowanie, co najmniej: 

 

warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje kadrą techniczną z 

uprawnieniami i kwalifikacjami we wszystkich branżach, które wystąpią przy realizacji 

przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem robót: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i 



elektroenergetycznych oraz kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

oraz posiadającą uprawnienia o których mowa w art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

W odniesieniu do osoby wskazanej wyżej Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do 

wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów 

do udostępnienia osoby zdolnej do wykonania zamówienia. 

 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg 

formuły: spełnia- nie spełnia. 

 


