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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Szczeciński, Krajowy numer identyfikacyjny 00120877700000, ul. al. Jana Pawła II
31, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4441151, e-mail
czusk@univ.szczecin.pl, faks 91 4441065.
Adres strony internetowej (url): https://zp.univ.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada
wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli
wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: a) jedną
robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub remoncie dachu krytego dachówką
ceramiczną o powierzchni minimum 500 m2 na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, oraz
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b) jedną pracę, polegającą na wykonaniu robót remontowokonserwatorskie elewacji tynkowej
o powierzchni minimum 500 m2 budynku wpisanego do rejestru zabytków w rozumieniu ustawy
z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, będących w ciągłym
użytkowaniu. Remontowana elewacja powinna zawierać detale architektoniczne i elementy
ozdobne z kamienia naturalnego (rzeźby lub gzymsy lub opaski okienne). Zamawiający wymaga,
aby Wykonawcy składający ofertę wykazali, że dysponują lub będądysponować podczas
realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania: a)
kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń i kwalifikacje zgodnie z art. 37 c ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282), b) kierownikiem
robót sanitarnych – osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) kierownikiem robót
elektrycznych – osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada
wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli
wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: a) jedną
robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub remoncie dachu krytego dachówką
ceramiczną o powierzchni minimum 500 m2 na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub
wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, oraz b) jedną pracę, polegającą na wykonaniu robót
remontowo-konserwatorskie elewacji tynkowej o powierzchni minimum 500 m2 budynku
wpisanego do rejestru zabytków w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami lub budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków,
będących w ciągłym użytkowaniu. Remontowana elewacja powinna zawierać detale
architektoniczne i elementy ozdobne z kamienia naturalnego (rzeźby lub gzymsy lub opaski
okienne. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali, że dysponują lub
będądysponować podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami
spełniającymi poniższe wymagania: a) kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia
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budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i kwalifikacje zgodnie z
art. 37 c ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 282), b) kierownikiem robót sanitarnych – osobą posiadającą uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, c) kierownikiem robót elektrycznych – osobą posiadającą uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-11, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-16, godzina: 11:30,
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