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OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
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Numer: 534913-N-2020 
Data: 29/04/2020 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 
27013532800000, ul. ul. Obroki  140, 40-833  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 
3587657, 3587645, e-mail info@mpgk.com.pl, faks 323 587 661. 
Adres strony internetowej (url): www.mpgk.com.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.8 
W ogłoszeniu jest: miesiącach: 11 
W ogłoszeniu powinno być: miesiącach: 12 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: III.1.3) 
W ogłoszeniu jest: 1) Główny Projektant - 1 osoba posiadająca: - wykształcenie wyższe oraz 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz w specjalności architektonicznej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186, ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i 
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów oraz - co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe oraz uczestniczyła w tym czasie 
w projektowaniu co najmniej jednej instalacji przetwarzania odpadów o min. wydajności 20 000 
Mg/rok; 
W ogłoszeniu powinno być: 1) Główny Projektant – 1 osoba posiadająca: - wykształcenie wyższe 
oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz w specjalności architektonicznej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186, ze zm.) i Rozporządzenia Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz. 831) lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz - co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe oraz 
uczestniczyła w tym czasie w projektowaniu co najmniej jednej instalacji przetwarzania odpadów o 
min. wydajności 20 000 Mg/rok lub 1 osoba posiadająca: - wykształcenie wyższe oraz uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186, ze 
zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz - co najmniej 5 – letnie 
doświadczenie zawodowe oraz uczestniczyła w tym czasie w projektowaniu co najmniej jednej 
instalacji przetwarzania odpadów o min. wydajności 20 000 Mg/rok i 1 osoba posiadająca: - 



wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w 
specjalności architektonicznej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186, ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 
dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
oraz - co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe oraz uczestniczyła w tym czasie w 
projektowaniu co najmniej jednej instalacji przetwarzania odpadów o min. wydajności 20 000 
Mg/rok; 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2) 
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-05-21, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-06-02, godzina: 10:00, 


