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1.1. I CZESC SIWZ 

IDW OFERTA zal 1 MODYFIKACJA NR 2.doc
Aeroklub Ziemi Lubuskiej  

Przylep – Skokowa 18 

66-015 Zielona Góra  

http://www.azl.pl 

 

telefon: +48 (68) 321 30 10  

fax: +48 (68) 321 30 11 

NIP 929-011-54-36, REGON 0000682465 

e-mail: przetarg.azl@gmail.com   

 

 

INFORMACJA NR IV 

Nazwa zamówienia: ZAPROJKETOWANIE I WYBUDOWANIE CENTRUM 

SZKOLENIA MECHANIKÓW LOTNICZYCH  

– STACJA OBSŁUGI SAMOLOTÓW 

Zamawiający:  Aeroklub Ziemi Lubuskiej  

Numer referencyjny: 7/AZL/2020 

Rodzaj zamówienia: Roboty Budowlane  

 

I. ZMIANA TREŚCI SWIZ  

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - dalej: „PZP”) Zamawiający dokonuje 

zmiany treści SIWZ, w następującym zakresie:  

 

I.1. Wykreśla się pkt. I.5.3. IDW o treści „Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia 

zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP do 50% wartości 

zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych i zgodnych z jego przedmiotem, obejmujących wszystkie branże”. 

Zamawiający wyjaśnia, że rezygnuje z takiego uprawnienia.  

 

I.2. Dokonuje się zmiany pkt II.1.16 IDW poprzez doprecyzowanie wymogu zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1032) osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia. W związku z powyższym pkt II.1.16 IDW otrzymuje brzmienie:  

„Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1032) osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia, polegające na wykonaniu:  robót instalacyjnych, konstrukcyjnych, 

wykończeniowych o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach 

prowadzonej przez nie działalności  gospodarczej.  Termin i okres zatrudnienia w 

stosunku do osób wykonujących czynności w trakcie realizacji prac nastąpi nie 

później niż w dacie rozpoczęcia ww. rodzajów robót i powinien trwać do momentu 
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ich ukończenia na obiekcie.  Przed przekazaniem terenu budowy Wyłoniony  

Wykonawca  zobowiązany  będzie przedłożyć Zamawiającemu  oświadczenie wraz  

wykazem wszystkich osób wykonujących ww. zakres prac.  

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.”.  

Jednocześnie wymóg ten Zamawiający wprowadził do w § 8 Wzoru Umowy.  

W konsekwencji czego, Zamawiający rozszerzył katalog kar umownych, poprzez 

dodanie w § 16 ust. 2 - pkt. 14) o następującej treści: „za naruszenie wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 8 ust. 

5 czynności kara umowna w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek”. 

 

I.3. W pkt III.5.1. IDW, wykreśla się sformułowanie: „(…) jako obiektu budowlanego 

użyteczności publicznej”. W związku z powyższym pkt III.5.1. IDW otrzymuje 

brzmienie: „Dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie – hali 

konstrukcji stalowej o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 za kwotę minimum 2 

000 000,00 zł brutto – każda”.  

 

I.4. Dokonuje się zmiany pkt III.5.2.b) IDW poprzez wykreślenie sformułowania: 

„użyteczności publicznej”. W związku z powyższym pkt III.5.2.b), tiret 4 IDW 

otrzymuje brzmienie: „doświadczenie w realizacji co najmniej jednej inwestycji na 

roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie obiektu budowlanego 

użyteczności publicznej o kubaturze powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2, za 

kwotę minimum 2 000 000,00 zł brutto”. 

 

I.5. W pkt III.5.2.c) IDW zmienia się nazwę uprawnień budowlanych z „w specjalności 

drogowej”, na „w specjalności inżynierii drogowej”. W związku z powyższym pkt 

III.5.2.c) tiret 1 IDW otrzymuje brzmienie: „uprawnienia: do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierii drogowej,”.  

 

I.6. Dokonuje się zmiany pkt III.5.2.f) IDW poprzez wykreślenie sformułowania: 

„użyteczności publicznej”. W związku z powyższym pkt III.5.2.f) tiret 4 IDW 

otrzymuje brzmienie: „doświadczenie w realizacji co najmniej 2 inwestycji na roboty 

budowlane polegających na wyposażeniu obiektu budowlanego użyteczności 

publicznej w co najmniej w instalację LAN i WI-FI, CCTV o łącznej wartości co 

najmniej 120 000,00 zł. brutto,”.  

 

I.7. W pkt III.8.2 IDW oraz par. 11 ust. 1 Wzoru Umowy dokonuje się zmiany wymogu 

obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 



ZAPROJKETOWANIE I WYBUDOWANIE CENTRUM SZKOLENIA MECHANIKÓW LOTNICZYCH  
– STACJA OBSŁUGI SAMOLOTÓW 

 

 

  STRONA 3 Z 5 

zamówienia, poprzez wykreślenie kategorii: „a) ROBOTY FUNDAMENTOWE”. W 

związku z powyższym pkt III.8.2 IDW oraz par. 11 ust. 1 Wzoru Umowy otrzymują 

brzmienie: „Zamawiający korzystając z przewidzianego w art. 36a ust. 2 pkt 1 PZP 

uprawnienia zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia, tj.:  

a) KONSTRUKCJA ŻELBETOWA,  

b) KONSTRUKCJA STALOWA.”.  

 

I.8. W pkt V.1.9 IDW uszczegóławia się formę złożenia dokumentów poprzez dopisanie 

sformułowania: „w przypadku pełnomocnictwa”. W związku z powyższym pkt V.1.9 

IDW otrzymuje brzmienie: „Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 winny być 

załączone w oryginale (lub kopii potwierdzonej notarialnie w przypadku 

pełnomocnictw)”.  

 

I.9. W pkt V.9.2.3) IDW oraz w załączniku nr 1 do IDW – Formularzu oferty wykreśla się 

sformułowania: „użyteczności publicznej” oraz uszczegóławia opis badania 

doświadczenia personelu Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert. Dotychczas 

w V.9.2.3) IDW było: „- Uwaga wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej 

oceniona będzie zobowiązany do wykazania spełnienia przez wskazaną osobę na 

to stanowisko zadeklarowanego doświadczenia. W przypadku gdy dane wskazane 

w wykazie osób składanym na wezwanie Zamawiającego nie potwierdzą tych 

informacji oferta wykonawcy w tym kryterium otrzyma 0 punktów, a Zamawiający 

dokona ponownej oceny ofert.”. Po zmianie jest: „- Uwaga wykonawca odpowiada 

za kompletne oraz zgodnie z prawdą wypełnienie formularza. Dane odnoszące się 

do kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu. W przypadku nie właściwego 

wykazania w formularzu oferty doświadczenia personelu ocenianego w ramach 

kryterium oceny ofert (brak odniesienia do stawianych wymogów, wskazanie 

niepełnych niejednoznacznych informacji, informacji nie potwierdzających 

spełnienie wymagań) oferta wykonawcy w tym kryterium otrzyma 0 punktów.”.  

Dotychczas w pkt. 3. Formularza oferty było: „Mając na względzie kryteria oceny 

ofert określone przez Zamawiającego w patrz sekcja V rozdział V.9 pkt 2 ppkt 3) 

IDW Oferuję/emy oddelegowanie do realizacji zamówienia osobę przewidywaną do  

zatrudnienia na stanowisku: 

1) Kierownika Budowy (1 osoba), która posiada doświadczenie przy realizacji 

...................................................... (wpisać słownie: jednej/dwóch/trzech itp.) 

inwestycji na roboty budowlane polegających na budowie lub rozbudowie obiektu 

budowlanego użyteczności publicznej o powierzchni …………….. m2, za kwotę 

…………………… zł brutto, ponad minimalną ilość wskazaną przez Zamawiającego 

w warunkach udziału w postępowaniu,  

2) Kierownika robót instalacyjnych (1 osoba), która posiada doświadczenie przy 

realizacji ................................................................... (wpisać słownie: 

jednej/dwóch/trzech itp.) inwestycji na roboty budowlane polegających na 

wyposażeniu obiektu budowlanego użyteczności publicznej w instalację 

fotowoltaiczną o wartości co najmniej 140 000,00 zł. brutto,”.  

Po zmianie jest: „W celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie personelu” (DP), 

oświadczam/my, że: 

1) Pan/Pani ………………………………………., który/-a zostanie wyznaczony/-a 
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do realizacji niniejszego zamówienia, pełnił/-a funkcję „Kierownika Budowy” 

na ukończonej/-ych …………….……….. (wpisać słownie: 

jednej/dwóch/trzech itp.) inwestycji/ach na roboty budowlane polegającej/-

ych na:  

- budowie lub rozbudowie obiektu budowlanego o powierzchni nie mniejszej niż 

1000 m2, za kwotę minimum 2 000 000,00 zł brutto, ponad minimalną ilość 

wskazaną przez Zamawiającego w pkt. III.5 ust. 3 IDW dla Kierownika Budowy, 

zgodnie z poniższym wykazem:  
L.p. Nazwa Zadania Okres realizacji 

(początek – 

koniec) 

Opis 

kwalifikacji 

zawodowych 

doświadczenia 

Wartość robót 

1     

2     

3     

2) Pan/Pani ………………………………………., który/-a zostanie wyznaczony/-a 

do realizacji niniejszego zamówienia, pełnił/-a funkcję „Kierownika robót 

instalacyjnych” na ukończonej/-ych …………….……….. (wpisać słownie: 

jednej/dwóch/trzech itp.) inwestycji/ach na roboty budowlane polegającej/-

ych na:  

- wyposażeniu obiektu budowlanego w instalację fotowoltaiczną o wartości co 

najmniej 140 000,00 zł. brutto, dla Kierownika robót instalacyjnych zgodnie z 

poniższym wykazem:  
L.p. Nazwa Zadania Okres realizacji 

(początek – 

koniec) 

Opis 

kwalifikacji 

zawodowych 

doświadczenia 

Wartość robót 

1     

2     

3     

 

Powyższe zmiany w trybie rejestru zmian Zamawiający udostępnił na stronie internetowej, 

na której została udostępniona SIWZ. 

 

II. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA  

W konsekwencji zmiany treści SIWZ Zamawiający dokonał zamiany treści ogłoszenia.   

 

III. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

Termin 14 stycznia 2021 r. składania i otwarcia ofert ulega wydłużeniu do dnia 

27 stycznia 2022 r..  

 

IV. DODATKOWE INFORMACJE  

Zmiany są wiążące dla Wykonawców. Za zapoznanie się z całością udostępnionych 

dokumentów odpowiada Wykonawca.  
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Data, miejscowość:            Zielona Góra, dnia 12 stycznia 2021 r. 


