
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 251272 - 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135429 - 2015 data 14.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań, woj. 
wielkopolskie, tel. 61 8357901, fax. 61 8334651.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4. 
• W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż 

dysponuje lub będzie dysponował osobami: - minimum 1 osobą - posiadającą uprawnienia 
budowlane (wymagane ustawą Prawo budowlane) do pełnienia samodzielnych funkcji w 
budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń, wraz z aktualnym 
wpisem na listę właściwego samorządu zawodowego, minimum 1 osobą - posiadającą 
uprawnienia budowlane (wymagane ustawą Prawo budowlane) do pełnienia samodzielnych 
funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń, wraz z aktualnym wpisem na listę właściwego samorządu zawodowego, 
minimum 1 osobą - posiadającą uprawnienia budowlane (wymagane ustawą Prawo 
budowlane) do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności 
telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń, wraz z aktualnym wpisem na listę 
właściwego samorządu zawodowego, minimum 1 osobą - posiadającą uprawnienia 
budowlane (wymagane ustawą Prawo budowlane) do pełnienia samodzielnych funkcji w 
budownictwie w specjalności telekomunikacyjnej do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń, wraz z aktualnym wpisem na listę właściwego samorządu zawodowego, 
minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń 
instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i kontrolno-
pomiarowych według wzoru określonego przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 



GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. Nr. 89. poz.828), oraz 
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu 
błędów (Dz. U. z dnia 22 lipca 2003 r. Nr. 129, poz.1184). Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189) oraz posiadającą 
licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia zgodnie z ustawą o ochronie 
osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późniejszymi zmianami) minimum 2 
osobami posiadającymi uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i 
sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i kontrolno-
pomiarowych według wzoru określonego przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. Nr. 89. poz.828), oraz 
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu 
błędów (Dz. U. z dnia 22 lipca 2003 r. Nr. 129, poz.1184). Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189) oraz posiadającą 
licencję pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia zgodnie z ustawą o ochronie 
osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późniejszymi zmianami) minimum 1 
osobą posiadającą certyfikat autoryzowanego partnera uprawniający do instalacji i 
serwisowania urządzeń systemu monitoringu wizyjnego oferowanych urządzeń 
wystawionym przez producenta. 

• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca 
wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami: - minimum 1 osobą - posiadającą 
uprawnienia budowlane (wymagane ustawą Prawo budowlane) do pełnienia samodzielnych 
funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń, wraz z aktualnym 
wpisem na listę właściwego samorządu zawodowego, minimum 1 osobą - posiadającą 
uprawnienia budowlane (wymagane ustawą Prawo budowlane) do pełnienia samodzielnych 
funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń, wraz z aktualnym wpisem na listę właściwego samorządu zawodowego, 
minimum 1 osobą - posiadającą uprawnienia budowlane (wymagane ustawą Prawo 
budowlane) do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności 
telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń, wraz z aktualnym wpisem na listę 
właściwego samorządu zawodowego, minimum 1 osobą - posiadającą uprawnienia 
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budowlane (wymagane ustawą Prawo budowlane) do pełnienia samodzielnych funkcji w 
budownictwie w specjalności telekomunikacyjnej do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń, wraz z aktualnym wpisem na listę właściwego samorządu zawodowego, 
minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń 
instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i kontrolno-
pomiarowych według wzoru określonego przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. Nr. 89. poz.828), oraz 
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu 
błędów (Dz. U. z dnia 22 lipca 2003 r. Nr. 129, poz.1184). Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189) oraz posiadają wpis 
na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie zapisami 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity z 2014 r.,poz. 
1099 ze zm.) minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, 
konserwacji, montażu i kontrolno-pomiarowych według wzoru określonego przez 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z 
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia
21 maja 2003 r. Nr. 89. poz.828), oraz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z dnia 22 lipca 2003 r. Nr. 129, 
poz.1184). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189) 
oraz posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego 
zgodnie zapisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity 
z 2014 r.,poz. 1099 ze zm.) minimum 1 osobą posiadającą certyfikat autoryzowanego 
partnera uprawniający do instalacji i serwisowania urządzeń systemu monitoringu 
wizyjnego oferowanych urządzeń wystawionym przez producenta. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 29.09.2015 godzina 11:00, miejsce: w sekretariacie zamawiającego, ul. 
Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 30.09.2015 godzina 11:00, miejsce: w sekretariacie zamawiającego, 
ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.. 
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