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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 
roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje przebudowę budynku Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, przy ul. Bernardyńskiej 14 w Lublinie, w tym: 1 ) przebudowę
i remont budynku dydaktycznego, 2) przebudowę wewnętrznych instalacji: wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, hydrantowej, wentylacji mechanicznej, elektrycznych, teletechnicznej, 3) 
remont, wykonanie nowej utwardzonej nawierzchni, 4) rozbiórkę istniejących obiektów: budynku 
garażowego, śmietnika, szopy, podnośnika i ogrodzenia, 5) nadzór i wykonanie robót 
konserwatorskich, nadzór archeologiczny 
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 
roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje przebudowę budynku Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, przy ul. Bernardyńskiej 14 w Lublinie, w tym: 1 ) przebudowę
i remont budynku dydaktycznego, 2) przebudowę wewnętrznych instalacji: wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, hydrantowej, wentylacji mechanicznej, elektrycznych, teletechnicznej, 3) 
remont, wykonanie nowej utwardzonej nawierzchni, 4) rozbiórkę istniejących obiektów: budynku 
garażowego, śmietnika, szopy, podnośnika i ogrodzenia, 5) nadzór i wykonanie robót 
konserwatorskich, nadzór archeologiczny, 6) likwidacja istniejącej kotłowni gazowej i wykonanie 
węzła ciepłowniczego, 7) wykonanie przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III. 
Punkt: 1.3) 
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) Wykonanie 
minimum 2 robót obejmujących roboty konstrukcyjne ogólnobudowlane, roboty instalacyjne w 
branżach: elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej o wartości robót co najmniej 3.000.000,00 zł 
każda (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 
3.000.000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie. 2)Dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia 
budowlane wykonawcze do kierowania w specjalności: a) konstrukcyjno – budowlanej przy czym 
osoba ta, zgodnie z art. 37 c i art. 37g ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 



opiece nad zabytkami (tj Dz.U.2018.2067 ze zm), przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w 
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub 
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. b) inżynieryjnej - drogowej, c) instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, d) instalacyjnej w zakresie instalacji i 
urządzeń wentylacyjnych, e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych, f) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, (podstawa prawna art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane). 
g) wymagane kwalifikacje uprawniające do kierowania pracami konserwatorskimi, pracami 
restauracyjnymi lub badaniami konserwatorskimi prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zgodnie z art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (tj Dz.U.2018.2067 ze zm), która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia 
magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która 
po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów 
magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach 
restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o 
których mowa w art. 14a ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (tj Dz.U.2018.2067 ze zm) 
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1) 
Wykonanie minimum 2 robót obejmujących roboty konstrukcyjne ogólnobudowlane, roboty 
instalacyjne w branżach: elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej o wartości robót co najmniej 
3.000.000,00 zł każda (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN 
równowartość co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia 
umów) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 2)Dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi
odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania w specjalności: a) konstrukcyjno 
– budowlanej przy czym osoba ta, zgodnie z art. 37 c i art. 37g ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj Dz.U.2018.2067 ze zm), przez co najmniej 18 
miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych 
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. b) inżynieryjnej - 
drogowej, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, d) 
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, e) instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, f) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, g) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
cieplnych i gazowych (podstawa prawna art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane). h) 
wymagane kwalifikacje uprawniające do kierowania pracami konserwatorskimi, pracami 
restauracyjnymi lub badaniami konserwatorskimi prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zgodnie z art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (tj Dz.U.2018.2067 ze zm), która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia 
magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która 
po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów 
magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach 
restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o 
których mowa w art. 14a ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (tj Dz.U.2018.2067 ze zm) 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III. 
Punkt: 6. 
W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 



POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, potwierdzający wykonanie minimum 2 robót obejmujących 
roboty konstrukcyjne ogólnobudowlane, roboty instalacyjne w branżach: elektrycznej, 
teletechnicznej, sanitarnej o wartości robót co najmniej 3.000.000,00 zł każda (dla robót 
budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 3.000.000,00 
PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający 
dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze do 
kierowania w specjalności: a) konstrukcyjno – budowlanej przy czym osoba ta, zgodnie z art. 37 c i 
art. 37g ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj 
Dz.U.2018.2067 ze zm), przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych 
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum 
będącego instytucją kultury. b) inżynieryjnej – drogowej, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń telekomunikacyjnych, d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, 
e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, f) 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
(podstawa prawna art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane). g) wymagane 
kwalifikacje uprawniające do kierowania pracami konserwatorskimi, pracami restauracyjnymi lub 
badaniami konserwatorskimi prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zgodnie z art. 
37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj Dz.U.2018.2067
ze zm), która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie 
konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów 
drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co 
najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub 
badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza 
muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 
14a ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj 
Dz.U.2018.2067 ze zm). 
W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, potwierdzający wykonanie minimum 2 robót obejmujących 
roboty konstrukcyjne ogólnobudowlane, roboty instalacyjne w branżach: elektrycznej, 
teletechnicznej, sanitarnej o wartości robót co najmniej 3.000.000,00 zł każda (dla robót 
budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 3.000.000,00 
PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 



tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający 
dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze do 
kierowania w specjalności: a) konstrukcyjno – budowlanej przy czym osoba ta, zgodnie z art. 37 c i 
art. 37g ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj 
Dz.U.2018.2067 ze zm), przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych 
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum 
będącego instytucją kultury. b) inżynieryjnej – drogowej, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń telekomunikacyjnych, d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, 
e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, f) 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, g) 
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i gazowych(podstawa prawna art. 14 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane). h) wymagane kwalifikacje uprawniające do kierowania 
pracami konserwatorskimi, pracami restauracyjnymi lub badaniami konserwatorskimi 
prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zgodnie z art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj Dz.U.2018.2067 ze zm), która ukończyła 
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł 
sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po 
zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała 
udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, 
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją 
kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 Ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj Dz.U. 2018.2067 ze zm). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2. 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2019-08-21, godzina: 11:30 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2019-09-20, godzina: 11:30, 


