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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Strzelinie Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Brzegowa 69a
Miejscowość: Strzelin

Kod pocztowy: 57-100

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 717962900

Osoba do kontaktów: Anna Prokopowicz
E-mail: anna.prokopowicz@jrp-strzelin.eu

Faks: +48 717962929

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.zwikstrzelin.pl/
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Chociwelu
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na remoncie i modernizacji węzła reaktorów biologicznych oraz węzła
stacji dmuchaw. Planowane przedsięwzięcie zostało zaprojektowane w celu modernizacji oraz dostosowania
funkcjonującej oczyszczalni ścieków do projektowanego obciążenia.
W ramach modernizacji oczyszczalni nie zostaną wprowadzone żadne zmiany technologiczne, a jedynie
wymienione na nowe urządzenia sterowania systemem napowietrzania, podawania sprężonego powietrza
(nowe dmuchawy) i odbioru powietrza nowy system dyfuzorów drobnopęcherzykowych) oraz zastosowane
nowe mieszadła śmigłowe.
Zakres w/w robót obejmuje jedynie wymianę instalacji i urządzeń, ich dyslokację wewnątrz tych samych
obiektów oraz zainstalowanie nowych mieszadeł.
- roboty przygotowawcze w terenie
pomiary geodezyjne i wytyczenie obiektów i osi przewodów
przekopy kontrolne celem lokalizacji przewodów istniejących
ustalenie miejsca składowania i odwozu ziemi urodzajnej i urobku
zdjęcie humusu na odcinkach przebiegających przez tereny zielone;
wykonanie przekopów kontrolnych sprawdzających usytuowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego;
rozbiórkę nawierzchni wraz z podbudową istniejących ciągów
komunikacyjnych;
wykonanie obejść, objazdów i ogrodzeń na czas robót
inne prace zgodnie z projektem organizacji robót.
- roboty ziemne, wykonanie wykopów
wykonanie wykopów pionowych z zabezpieczeniem ścian
wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych obustronnie obudowanych stalowymi
wypraskami lub płytami szalunkowymi dla sieci technicznych
przy zmechanizowanym wykonaniu robót należy pozostawić warstwę gruntu o grubości ok. 20 cm do
założonej rzędnej posadowienia obiektów. W/w warstwę gruntu należy usunąć ręcznie bezpośrednio przed
wykonywaniem fundamentu sposobem ręcznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania
powierzchni podłoża pod fundament
-roboty montażowe
wykonanie podłoża dla projektowanych obiektów
montaż prefabrykowanych elementów i obiektów
wykonanie instalacji wewnętrznych
montaż wyposażenia technologicznego
wykonanie prób szczelności instalacji
roboty wykończeniowe
wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowej grubości 20 cm w dnie wykopu dla sieci technicznych
układka odcinków sieci;
montaż pozostałego wyposażenia technologicznego
wykonanie przejść szczelnych przez ściany
próby szczelności wykonanych odcinków sieci;
wykonanie obsypki piaskowej zagęszczonej do wysokości 30 cm ponad wierch rur.
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-zasypka wykopów
zasypka wykopów gruntem rodzimym, warstwami co 40 cm z jednoczesnym zagęszczaniem urządzeniami
wibracyjnymi poszczególnych warstw
rozbiórka obudowy wykopów i komór roboczych
odtworzenie stanu pierwotnego
niwelacja i plantowanie terenu
odtworzenie podbudowy i nawierzchni ciągów komunikacyjnych
odtworzenie terenów zielonych, chodników i.t.p
Wszelkie prace należy prowadzić w sposób umożliwiający utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45000000
45200000
45250000
45230000
45232000
45252000
45252130

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
_____
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_ENVI
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-021905 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 036-061871 z dnia: 20/02/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
16/02/2015 (dd/mm/rrrr)

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4 / 17

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Wykonawcy ubiegający się o
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
zamówienie publiczne zobowiązani
są wykazać nie później niż na dzień
wykonawców, w tym wymogi
składania ofert brak podstaw do
związane z wpisem do rejestru
wykluczenia z postępowania na
zawodowego lub handlowego:
podstawie okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust.1ustawy prawo
zamówień publicznych.
10.2 W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach
o których mowa w art. 24 ust.1
u.p.z.p., – Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1. oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia [w przypadku
wspólnego złożenia Oferty
przez wykonawców powinno
być podpisane przez: każdego
Wykonawcę spełniającego warunek
lub upoważnionego przedstawiciela
każdego Wykonawcy składającego
oświadczenie];

Powinno być:
Wykonawcy ubiegający się o
zamówienie publiczne zobowiązani
są wykazać nie później niż na dzień
składania ofert brak podstaw do
wykluczenia z postępowania na
podstawie okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust.1ustawy prawo
zamówień publicznych.
10.2 W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach
o których mowa w art. 24 ust.1
u.p.z.p., – Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1. oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia [w przypadku
wspólnego złożenia Oferty
przez wykonawców powinno
być podpisane przez: każdego
Wykonawcę spełniającego warunek
lub upoważnionego przedstawiciela
każdego Wykonawcy składającego
oświadczenie];
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2. aktualnego odpisu z właściwego 2. aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeliodrębne
gospodarczej, jeżeliodrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
braku podstaw do wykluczenia w
oparciuo art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, oparciuo art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6
wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
składania ofert;
3. aktualnego zaświadczenia
3. aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca niezalega z opłacaniem wykonawca niezalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, że
podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
upływem terminu składania ofert;
4. aktualnego zaświadczenia
4. aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca
potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek
nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia zdrowotne i
na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne,lub potwierdzenia, że
społeczne,lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,
zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego właściwego organu – wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
upływem terminu składania ofert;
5. aktualnej informacji z Krajowego 5. aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8
ustawy, wystawionej nie wcześniej ustawy, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
terminu składania ofert;
6. aktualnej informacji z Krajowego 6. aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawionej nie wcześniej ustawy, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
terminu składania ofert;
7. aktualną informację z Krajowego 7. aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 ustawy, wystawioną nie wcześniej 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej
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niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art.24 pzp
podpunkt 5–8, 10 i 11, mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art.24 pzp podpunkt
5–8, 10 i 11, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których
mowa:
• w punkcie 10.2 podpunkt 2–4 i 6
– składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – dokument
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy
przed upływem terminu składania
ofert;
– nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu -dokument
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed

niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art.24 pzp
podpunkt 5–8, 10 i 11, mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art.24 pzp podpunkt
5–8, 10 i 11, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których
mowa:
• w punkcie 10.2 podpunkt 2–4 i 6
– składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – dokument
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy
przed upływem terminu składania
ofert;
– nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu -dokument
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed
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upływem terminu składania ofert
upływem terminu składania ofert
– nie orzeczono wobec niego
– nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie - zakazu ubiegania się o zamówienie dokument wystawiony nie wcześniej dokument wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
terminu składania ofert;
• oraz w punkcie 10.2 podpunkt
• oraz w punkcie 10.2 podpunkt
5 i 7 – składa zaświadczenie
5 i 7 – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 u.p.z.p zakresie określonym w art. 24 u.p.z.p
podpunkt 4–8,10 i 11 - dokument
podpunkt 4–8,10 i 11 - dokument
wystawiony nie wcześniej niż 6
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
składania ofert.
10. Jeżeli w kraju miejsca
10. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje
miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa
się dokumentów, o których mowa
w podpunkcie wyżej, zastępuje
w podpunkcie wyżej, zastępuje
się je dokumentem zawierającym
się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju,w którym wykonawca ma lub kraju,w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem.
lub przed notariuszem.
Uwaga: W przypadku wspólnego
Uwaga: W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie
ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców, każdy
lub więcej Wykonawców, każdy
z nich musi złożyć przedmiotowe
z nich musi złożyć przedmiotowe
dokumenty. Spółkę cywilną traktuje dokumenty. Spółkę cywilną traktuje
się jak wykonawców składających
się jak wykonawców składających
ofertę wspólną.
ofertę wspólną.
Korzystanie z zasobów podmiotu
Korzystanie z zasobów podmiotu
trzeciego:
trzeciego:
Jeżeli wykonawca, wykazując
Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów
na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art.
na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części będą brały udział w realizacji części
zamówienia, zamawiający żąda
zamówienia, zamawiający żąda
od wykonawcy przedstawienia w
od wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów
odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych powyżej dokumentów wymienionych powyżej
punkt 10.2.
punkt 10.2.
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Podmiot, który zobowiązał się
Podmiot, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów,
do udostępnienia zasobów,
odpowiada solidarnie z wykonawcą odpowiada solidarnie z wykonawcą
za szkodę zamawiającego
za szkodę zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów chyba, że za
tych zasobów chyba, że za
nieudostępnienie zasobów nie
nieudostępnienie zasobów nie
ponosi odpowiedzialności.
ponosi odpowiedzialności.
Wraz z Ofertą Wykonawca :
PONADTO DO OFERTY
składa listę podmiotów należących NALEŻY OBOWIĄZKOWO
do tej samej grupy kapitałowej o
DOŁĄCZYĆ PONIŻSZE
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
WYMAGANE DOKUMENTY,
Pzp., albo informację o tym, że nie KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE
należy do grupy kapitałowej,
DO PRZEPROWADZENIA
oświadczenie o spełnieniu warunków POSTĘPOWANIA:
udziału w postępowaniu na
Wraz z Ofertą Wykonawca składa:
podstawie art. 44 u.p.z.p. (w
listę podmiotów należących do
przypadku wspólnego ubiegania
tej samej grupy kapitałowej o
się o udzielenie niniejszego
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
zamówienia przez dwóch lub
5 Pzp., albo informację o tym, że
więcej Wykonawców w ofercie
nie należy do grupy kapitałowej –
musi być złożone oświadczenie
wzór proponowanego oświadczenia
podpisane przez pełnomocnika
Zamawiający załączył do niniejszej
Wykonawców wspólnie ubiegających IDW,
się o udzielenie zamówienia
oświadczenie o spełnieniu warunków
lub wspólne oświadczenie
udziału w postępowaniu na
podpisane łącznie przez każdego
podstawie art. 44 u.p.z.p. wzór
z Wykonawców składających
proponowanego oświadczenia
wspólną ofertę. Dołączenie do oferty Zamawiający załączył do niniejszej
oświadczeń oddzielnie podpisanych IDW (w przypadku wspólnego
przez każdego z Wykonawców
ubiegania się o udzielenie
składających ofertę wspólną jest
niniejszego zamówienia przez dwóch
możliwe jedynie wtedy, kiedy każdy z lub więcej Wykonawców w ofercie
tych Wykonawców spełnia wszystkie musi być złożone oświadczenie
warunki udziału samodzielnie).
podpisane przez pełnomocnika
Ocena spełniania przedstawionych Wykonawców wspólnie ubiegających
powyżej warunków zostanie
się o udzielenie zamówienia
dokonana wg formuły: „spełnia” (gdy lub wspólne oświadczenie
dołączone dokumenty, oświadczenia, podpisane łącznie przez każdego
wykazy potwierdzają wymogi
z Wykonawców składających
Zamawiającego) – „nie spełnia” (gdy wspólną ofertę. Dołączenie do oferty
– z zastrzeżeniem zapisów art.
oświadczeń oddzielnie podpisanych
26 ust. 3 u.p.z.p. – dołączone do
przez każdego z Wykonawców
oferty dokumenty, oświadczenia,
składających ofertę wspólną jest
wykazy nie potwierdzają spełniania możliwe jedynie wtedy, kiedy każdy z
warunków lub brak jest tych
tych Wykonawców spełnia wszystkie
dokumentów, oświadczeń,
warunki udziału samodzielnie).
wykazów).
Wykaz Urządzeń wraz z kartami
• W przypadku wątpliwości co
katalogowymi oferowanego
do treści dokumentu złożonego
produktu. Wymagany przez
przez wykonawcę mającego
Zamawiającego. Zamawiający
siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z art. 25. ust. 1 podpunkt 2 poza terytorium Rzeczypospolitej
w celu potwierdzenia, że oferowane
Polskiej, zamawiający może
roboty budowlane odpowiadają
zwrócić się do właściwych organów wymaganiom określonym przez
odpowiednio kraju miejsca
Zamawiającego w SIWZ, żąda
zamieszkania osoby lub kraju, w
dostarczenia przez Wykonawcę
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którym wykonawca ma siedzibę lub opisu produktu jaki ma zostać
miejsce zamieszkania, z wnioskiem dostarczony. W tym celu Wykonawca
o udzielenie niezbędnych informacji jest zobowiązany odpowiednio
dotyczących przedłożonego
uzupełnić i dostarczyć wraz z Ofertą
dokumentu.
wymagany przez Zamawiającego
• Dokumenty są składane w
Wykaz. Składając ofertę należy
oryginale lub kopii poświadczonej
bezwzględnie podać wszystkie
za zgodność z oryginałem przez
wymagane informacje w każdej
wykonawcę. W przypadku składania rubryce Wykazu przeznaczonej do
elektronicznych dokumentów
wypełnienia przez Wykonawcę.
powinny być one opatrzone przez
Ocena spełniania przedstawionych
wykonawcę bezpiecznym podpisem powyżej warunków zostanie
elektronicznym weryfikowanym za dokonana wg formuły: „spełnia” (gdy
pomocą ważnego kwalifikowanego dołączone dokumenty, oświadczenia,
certyfikatu.
wykazy potwierdzają wymogi
• W przypadku wykonawców
Zamawiającego) – „nie spełnia” (gdy
wspólnie ubiegających się o
– z zastrzeżeniem zapisów art.
udzielenie zamówienia oraz w
26 ust. 3 u.p.z.p. – dołączone do
przypadku innych podmiotów, na
oferty dokumenty, oświadczenia,
zasobach których wykonawca polega wykazy nie potwierdzają spełniania
na zasadach określonych w art. 26 warunków lub brak jest tych
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dokumentów, oświadczeń,
dotyczących odpowiednio
wykazów).
wykonawcy lub tych podmiotów
• W przypadku wątpliwości co
są poświadczane za zgodność
do treści dokumentu złożonego
z oryginałem odpowiednio przez
przez wykonawcę mającego
wykonawcę lub te podmioty.
siedzibę lub miejsce zamieszkania
• Zamawiający może żądać
poza terytorium Rzeczypospolitej
przedstawienia oryginału lub
Polskiej, zamawiający może
notarialnie poświadczonej kopii
zwrócić się do właściwych organów
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
odpowiednio kraju miejsca
złożona kopia dokumentu jest
zamieszkania osoby lub kraju, w
nieczytelna lub budzi wątpliwości co którym wykonawca ma siedzibę lub
do jej prawdziwości.
miejsce zamieszkania, z wnioskiem
• Dokumenty sporządzone w
o udzielenie niezbędnych informacji
języku obcym są składane wraz z
dotyczących przedłożonego
tłumaczeniem na język polski.
dokumentu.
Dokumenty załączone do oferty
• Dokumenty są składane w
winny być podpisane lub, w
oryginale lub kopii poświadczonej
przypadku kserokopii, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. W przypadku składania
osobę/y uprawnioną/e do zaciągania elektronicznych dokumentów
zobowiązań w imieniu Wykonawcy powinny być one opatrzone przez
lub przez jego pełnomocnika.
wykonawcę bezpiecznym podpisem
W przypadku złożenia przez
elektronicznym weryfikowanym za
Wykonawców dokumentów
pomocą ważnego kwalifikowanego
zawierających dane w innych
certyfikatu.
walutach niż PLN
• W przypadku wykonawców
Zamawiający jako kurs
wspólnie ubiegających się o
przeliczeniowy waluty przyjmie:
udzielenie zamówienia oraz w
średni kurs NBP z dnia ukazania się przypadku innych podmiotów, na
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym zasobach których wykonawca polega
Unii Europejskiej,
na zasadach określonych w art. 26
średni kurs NBP z pierwszego dnia ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
roboczego poprzedzającego dzień dotyczących odpowiednio
ukazania się ogłoszenia w Dzienniku wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Urzędowym Unii Europejskiej jeżeli
dniem ukazania się ogłoszenia jest
sobota.
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie
przy przeliczaniu wszelkich innych
danych finansowych.

z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.
• Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
• Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty załączone do oferty
winny być podpisane lub, w
przypadku kserokopii, potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez
osobę/y uprawnioną/e do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy
lub przez jego pełnomocnika.
W przypadku złożenia przez
Wykonawców dokumentów
zawierających dane w innych
walutach niż PLN
Zamawiający jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie:
średni kurs NBP z dnia ukazania się
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej,
średni kurs NBP z pierwszego dnia
roboczego poprzedzającego dzień
ukazania się ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej jeżeli
dniem ukazania się ogłoszenia jest
sobota.
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie
przy przeliczaniu wszelkich innych
danych finansowych.

Zamiast:

Powinno być:

Zamawiający wymaga, aby
Zamawiający wymaga, aby
Wykonawcy ubiegający się o
Wykonawcy ubiegający się o
realizację zamówienia spełniali
realizację zamówienia spełniali
warunki w zakresie posiadania
warunki w zakresie posiadania
wiedzy i doświadczenia:
wiedzy i doświadczenia:
Za spełniającego warunek dotyczący Za spełniającego warunek dotyczący
posiadania wiedzy i doświadczenia posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna Wykonawcę,
Zamawiający uzna Wykonawcę,
który wykonał w okresie ostatnich
który wykonał w okresie ostatnich
5 lat, przed upływem terminu
5 lat, przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie minimum
krótszy – w tym okresie minimum
1 roboty budowlane polegające
1 roboty budowlane polegające
na budowie lub modernizacji
na budowie lub modernizacji
systemu napowietrzania (stacji
systemu napowietrzania (stacji
dmuchaw) na oczyszczalni ścieków dmuchaw) na oczyszczalni ścieków
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o przepustowości minimalnej 2 000 o przepustowości minimalnej 2 000
m3/d.
m3/d.
Celem potwierdzenia spełniania tego Celem potwierdzenia spełniania tego
warunku Wykonawcy zobowiązani są warunku Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć odpowiednio:
przedłożyć odpowiednio:
• wykaz robót budowlanych
• wykaz robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich
wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z
krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości,
podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania
daty i miejsca wykonania
oraz z załączeniem dowodów
oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych
dotyczących najważniejszych
robót, określających, czy roboty te robót, określających, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały
oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami o których mowa powyżej Dowodami o których mowa powyżej
są:
są:
• poświadczenie (dokument
• poświadczenie (dokument
wystawiony przez odbiorcę
wystawiony przez odbiorcę
świadczenia wykonawcy np.
świadczenia wykonawcy np.
referencje);
referencje);
• w przypadku zamówień na roboty • w przypadku zamówień na roboty
budowlane mogą to być inne
budowlane mogą to być inne
dokumenty, jeżeli z uzasadnionych dokumenty, jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia np.
uzyskać poświadczenia np.
protokół odbioru); W przypadku,
protokół odbioru); W przypadku,
gdy roboty budowlane, wskazane
gdy roboty budowlane, wskazane
w wykazie robót budowlanych,
w wykazie robót budowlanych,
zostały wykonane na rzecz
zostały wykonane na rzecz
Zamawiającego, wykonawca nie
Zamawiającego, wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania
ma obowiązku przedkładania
dowodów, dotyczących tych robót. dowodów, dotyczących tych robót.
W razie konieczności, szczególnie W razie konieczności, szczególnie
gdy złożony wykaz lub dowody,
gdy złożony wykaz lub dowody,
budzą wątpliwości zamawiającego budzą wątpliwości zamawiającego
lub gdy z poświadczenia albo z
lub gdy z poświadczenia albo z
innego dokumentu wynika, że
innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane zamówienie nie zostało wykonane
lub zostało wykonane nienależycie, lub zostało wykonane nienależycie,
zamawiający może zwrócić się
zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego
bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego roboty podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane, dostawy lub usługi
budowlane, dostawy lub usługi
były lub miały zostać wykonane, o były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji przedłożenie dodatkowych informacji
lub dokumentów bezpośrednio
lub dokumentów bezpośrednio
zamawiającemu.
zamawiającemu.
dysponowania odpowiednim
dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
potencjałem technicznym oraz
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osobami zdolnymi do wykonania
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
zamówienia;
Zamawiający nie dokonuje
Zamawiający nie dokonuje
skonkretyzowanego opisu sposobu skonkretyzowanego opisu sposobu
dokonania oceny spełnienia
dokonania oceny spełnienia
przedmiotowego warunku w
przedmiotowego warunku w
części dotyczącej dysponowania
części dotyczącej dysponowania
potencjałem technicznym,
potencjałem technicznym,
konkretyzuje natomiast ten
konkretyzuje natomiast ten
warunek w części dotyczącej
warunek w części dotyczącej
dysponowania osobami zdolnymi
dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
do wykonania zamówienia.
Za spełniającego warunek
Za spełniającego warunek
dysponowania osobami zdolnymi do dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia Zamawiający wykonania zamówienia Zamawiający
uzna Wykonawcę, który wykaże, iż uzna Wykonawcę, który wykaże, iż
dysponuje następującymi osobami dysponuje następującymi osobami
(specjalistami):
(specjalistami):
a) Przedstawiciel Wykonawcy –
a) Przedstawiciel Wykonawcy –
posiadający wykształcenie wyższe; posiadający wykształcenie wyższe;
co najmniej 3 lata doświadczenia
co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego w branży budowlanej. zawodowego w branży budowlanej.
b) Kierownik Budowy – posiadający: b) Kierownik Budowy – posiadający:
min. 5 lat doświadczenia w
min. 5 lat doświadczenia w
kierowaniu robotami z zakresu
kierowaniu robotami z zakresu
inżynierii sanitarnej, w tym
inżynierii środowiska, w tym
doświadczenie na stanowisku
doświadczenie na stanowisku
kierownika robót lub kierownika
kierownika robót lub kierownika
budowy przy minimum 1 zadaniu
budowy przy minimum 1 zadaniu
polegającym na budowie lub
polegającym na budowie lub
modernizacji oczyszczalni ścieków, modernizacji oczyszczalni ścieków,
w tym systemu napowietrzania
w tym systemu napowietrzania
ścieków. uprawnienia budowlane do ścieków oraz uprawnienia
kierowania robotami budowlanymi budowlane do kierowania
bez ograniczeń w specjalności
robotami budowlanymi bez
konstrukcyjno - budowlanej zgodnie ograniczeń w specjalności
z Rozporządzeniem Ministra
konstrukcyjno - budowlanej zgodnie
Transportu i Budownictwa z dn.
z Rozporządzeniem Ministra
28 kwietnia 2006 roku w sprawie
Transportu i Budownictwa z dn.
samodzielnych funkcji technicznych 28 kwietnia 2006 roku w sprawie
w budownictwie (Dz. U. Nr 83poz.
samodzielnych funkcji technicznych
578) lub odpowiadające im ważne w budownictwie (Dz. U. Nr 83
uprawnienia budowlane, które
poz. 578) lub odpowiadające im
zostały wydane na podstawie
ważne uprawnienia budowlane,
wcześniej obowiązujących
które zostały wydane na podstawie
przepisów;
wcześniej obowiązujących
Ilekroć Zamawiający wymaga
przepisów; lub uprawnienia
określonych uprawnień
budowlane do kierowania robotami
budowlanych na podstawie aktualnie budowlanymi bez ograniczeń w
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca specjalności instalacyjnej w zakresie
1994 r. – Prawo budowlane (tekst
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
wentylacyjnych, gazowych,
poz. 1118 z późn. zm.),rozumie przezwodociągowych i kanalizacyjnych,
to również odpowiadające im ważne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
uprawnienia budowlane, wydane na Transportu i Budownictwa z dn.
podstawie uprzednio obowiązujących 28 kwietnia 2006 roku w sprawie
przepisów prawa lub odpowiednich samodzielnych funkcji technicznych
przepisów prawa państw
w budownictwie (Dz. U. Nr 83
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członkowskich Unii Europejskiej,
poz. 578) lub odpowiadające im
Konfederacji Szwajcarskiej lub
ważne uprawnienia budowlane,
państw członkowskich Europejskiego które zostały wydane na podstawie
Porozumienia o Wolnym Handlu
wcześniej obowiązujących
(EFTA) - stron umowy o Europejskim przepisów.
Obszarze Gospodarczym, którzy
Ilekroć Zamawiający wymaga
nabyli prawo do wykonywania
określonych uprawnień
określonych zawodów regulowanych budowlanych na podstawie aktualnie
lub określonych działalności, jeżeli obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca
te kwalifikacje zostały uznane
1994 r. – Prawo budowlane (tekst
na zasadach przewidzianych w
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o
poz. 1118 z późn. zm.),rozumie przez
zasadach uznawania kwalifikacji
to również odpowiadające im ważne
zawodowych nabytych w państwach uprawnienia budowlane, wydane na
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. podstawie uprzednio obowiązujących
U. Nr 63, poz. 394).
przepisów prawa lub odpowiednich
Gdziekolwiek mowa o doświadczeniu przepisów prawa państw
zawodowym należy przez
członkowskich Unii Europejskiej,
to rozumieć okres pełnienia
Konfederacji Szwajcarskiej lub
sprecyzowanych dla poszczególnych państw członkowskich Europejskiego
osób funkcji: od daty uzyskania
Porozumienia o Wolnym Handlu
stosownych uprawnień do daty
(EFTA) - stron umowy o Europejskim
składania oferty.
Obszarze Gospodarczym, którzy
Wszystkie ww. osoby muszą
nabyli prawo do wykonywania
posługiwać się językiem polskim
określonych zawodów regulowanych
lub w przypadku braku znajomości lub określonych działalności, jeżeli
języka polskiego, Wykonawca
te kwalifikacje zostały uznane
zobowiązany jest na własny
na zasadach przewidzianych w
koszt do zapewnienia tłumacza
ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o
języka polskiego w celu stałego
zasadach uznawania kwalifikacji
tłumaczenia w kontaktach pomiędzy zawodowych nabytych w państwach
Zamawiającym a personelem
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
Wykonawcy. W celu potwierdzenia U. Nr 63, poz. 394).
spełniania tego warunku w zakresie Gdziekolwiek mowa o doświadczeniu
dysponowania osobami zdolnymi do zawodowym należy przez
wykonania zamówienia Wykonawcy to rozumieć okres pełnienia
zobowiązani są przedłożyć:
sprecyzowanych dla poszczególnych
• wykaz osób, które będą
osób funkcji: od daty uzyskania
uczestniczyć w wykonywaniu
stosownych uprawnień do daty
zamówienia, w szczególności
składania oferty.
odpowiedzialnych za świadczenie
Wszystkie ww. osoby muszą
usług, kontrolę jakości i kierowanie posługiwać się językiem polskim
robotami budowlanymi, wraz z
lub w przypadku braku znajomości
informacjami na temat ich kwalifikacji języka polskiego, Wykonawca
zawodowych, doświadczenia i
zobowiązany jest na własny
wykształcenia niezbędnych do
koszt do zapewnienia tłumacza
wykonania zamówienia, a także
języka polskiego w celu stałego
zakresu wykonywanych przez
tłumaczenia w kontaktach pomiędzy
nie czynności, oraz informacją o
Zamawiającym a personelem
podstawie do dysponowania tymi
Wykonawcy. W celu potwierdzenia
osobami;
spełniania tego warunku w zakresie
• oświadczenie, że osoby, które
dysponowania osobami zdolnymi do
będą uczestniczyć w wykonywaniu wykonania zamówienia Wykonawcy
zamówienia, posiadają wymagane zobowiązani są przedłożyć:
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają • wykaz osób, które będą
obowiązek posiadania takich
uczestniczyć w wykonywaniu
uprawnień; Oświadczenie będzie
zamówienia, w szczególności
złożone w sprawie posiadania
odpowiedzialnych za świadczenie

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

14 / 17

uprawnień budowlanych do pełnienia usług, kontrolę jakości i kierowanie
samodzielnych funkcji technicznych robotami budowlanymi, wraz z
jakich wymaga Zamawiający
informacjami na temat ich kwalifikacji
konkretyzując warunek udziału w
zawodowych, doświadczenia i
postępowaniu.
wykształcenia niezbędnych do
Proponowane wzory oświadczeń
wykonania zamówienia, a także
zostały załączone do Instrukcji
zakresu wykonywanych przez
dla Wykonawców. Stosownie do
nie czynności, oraz informacją o
treści art. 26 ust. 2b. ustawy P.
podstawie do dysponowania tymi
z. p. Wykonawca może polegać
osobami;
na wiedzy i doświadczeniu,
• oświadczenie, że osoby, które
potencjale technicznym, osobach
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zdolnych do wykonania zamówienia zamówienia, posiadają wymagane
innych podmiotów, niezależnie od
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
charakteru prawnego łączących go z obowiązek posiadania takich
nimi stosunków.
uprawnień; Oświadczenie będzie
Korzystanie z zasobów podmiotu
złożone w sprawie posiadania
trzeciego:
uprawnień budowlanych do pełnienia
Stosownie do treści art. 26 ust. 2b. samodzielnych funkcji technicznych
ustawy p.z.p. Wykonawca może
jakich wymaga Zamawiający
polegać na wiedzy i doświadczeniu, konkretyzując warunek udziału w
potencjale technicznym, osobach
postępowaniu.
zdolnych do wykonania zamówienia Proponowane wzory oświadczeń
innych podmiotów, niezależnie od
zostały załączone do Instrukcji
charakteru prawnego łączących
dla Wykonawców. Stosownie do
go z nimi stosunków - Wykonawca treści art. 26 ust. 2b. ustawy P.
w takiej sytuacji zobowiązany
z. p. Wykonawca może polegać
jest udowodnić zamawiającemu,
na wiedzy i doświadczeniu,
iż będzie dysponował zasobami
potencjale technicznym, osobach
niezbędnymi do realizacji
zdolnych do wykonania zamówienia
zamówienia, w szczególności
innych podmiotów, niezależnie od
przedstawiając w tym celu pisemne charakteru prawnego łączących go z
zobowiązanie tych podmiotów
nimi stosunków.
do oddania mu do dyspozycji
Korzystanie z zasobów podmiotu
niezbędnych zasobów na okres
trzeciego:
korzystania z nich przy wykonaniu Stosownie do treści art. 26 ust. 2b.
zamówienia. Wykonawca, który
ustawy p.z.p. Wykonawca może
powołuje się na potencjał podmiotu polegać na wiedzy i doświadczeniu,
trzeciego, zobowiązany jest
potencjale technicznym, osobach
udowodnić zamawiającemu, że
zdolnych do wykonania zamówienia
będzie niezbędnymi do realizacji
innych podmiotów, niezależnie od
zamówienia zasobami dysponował, charakteru prawnego łączących
zatem w treści złożonego
go z nimi stosunków - Wykonawca
oświadczenia powinien zawrzeć
w takiej sytuacji zobowiązany
istotne informacje w zakresie m.in. jest udowodnić zamawiającemu,
określonej formy zaangażowania
iż będzie dysponował zasobami
podmiotu trzeciego w wykonanie
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, przewidywanych
zamówienia, w szczególności
zasad współpracy, sposobu
przedstawiając w tym celu pisemne
wykonywania zobowiązania, zakresu zobowiązanie tych podmiotów
udzielanego wsparcia. Z treści
do oddania mu do dyspozycji
pisemnego zobowiązania powinien niezbędnych zasobów na okres
bezspornie i jednoznacznie wynikać korzystania z nich przy wykonaniu
zakres zobowiązania podmiotu
zamówienia. Wykonawca, który
trzeciego, czego konkretnie dotyczy powołuje się na potencjał podmiotu
zobowiązanie oraz w jaki sposób
trzeciego, zobowiązany jest
będzie ono wykonane, w tym jakiego udowodnić zamawiającemu, że
okresu dotyczy.
będzie niezbędnymi do realizacji
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zamówienia zasobami dysponował,
Informacja dotycząca formy
składanych oświadczeń i
zatem w treści złożonego
dokumentów
oświadczenia powinien zawrzeć
• W przypadku wątpliwości co
istotne informacje w zakresie m.in.
do treści dokumentu złożonego
określonej formy zaangażowania
przez wykonawcę mającego
podmiotu trzeciego w wykonanie
siedzibę lub miejsce zamieszkania zamówienia, przewidywanych
poza terytorium Rzeczypospolitej
zasad współpracy, sposobu
Polskiej, zamawiający może
wykonywania zobowiązania, zakresu
zwrócić się do właściwych organów udzielanego wsparcia. Z treści
odpowiednio kraju miejsca
pisemnego zobowiązania powinien
zamieszkania osoby lub kraju, w
bezspornie i jednoznacznie wynikać
którym wykonawca ma siedzibę lub zakres zobowiązania podmiotu
miejsce zamieszkania, z wnioskiem trzeciego, czego konkretnie dotyczy
o udzielenie niezbędnych informacji zobowiązanie oraz w jaki sposób
dotyczących przedłożonego
będzie ono wykonane, w tym jakiego
dokumentu.
okresu dotyczy.
• Dokumenty są składane w
Informacja dotycząca formy
oryginale lub kopii poświadczonej
składanych oświadczeń i
za zgodność z oryginałem przez
dokumentów
wykonawcę. W przypadku składania • W przypadku wątpliwości co
elektronicznych dokumentów
do treści dokumentu złożonego
powinny być one opatrzone przez
przez wykonawcę mającego
wykonawcę bezpiecznym podpisem siedzibę lub miejsce zamieszkania
elektronicznym weryfikowanym za poza terytorium Rzeczypospolitej
pomocą ważnego kwalifikowanego Polskiej, zamawiający może
certyfikatu.
zwrócić się do właściwych organów
• W przypadku wykonawców
odpowiednio kraju miejsca
wspólnie ubiegających się o
zamieszkania osoby lub kraju, w
udzielenie zamówienia oraz w
którym wykonawca ma siedzibę lub
przypadku innych podmiotów, na
miejsce zamieszkania, z wnioskiem
zasobach których wykonawca polega o udzielenie niezbędnych informacji
na zasadach określonych w art. 26 dotyczących przedłożonego
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dokumentu.
dotyczących odpowiednio
• Dokumenty są składane w
wykonawcy lub tych podmiotów
oryginale lub kopii poświadczonej
są poświadczane za zgodność
za zgodność z oryginałem przez
z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę. W przypadku składania
wykonawcę lub te podmioty.
elektronicznych dokumentów
• Zamawiający może żądać
powinny być one opatrzone przez
przedstawienia oryginału lub
wykonawcę bezpiecznym podpisem
notarialnie poświadczonej kopii
elektronicznym weryfikowanym za
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
pomocą ważnego kwalifikowanego
złożona kopia dokumentu jest
certyfikatu.
nieczytelna lub budzi wątpliwości co • W przypadku wykonawców
do jej prawdziwości.
wspólnie ubiegających się o
• Dokumenty sporządzone w
udzielenie zamówienia oraz w
języku obcym są składane wraz z
przypadku innych podmiotów, na
tłumaczeniem na język polski.
zasobach których wykonawca polega
• Dokumenty załączone do oferty
na zasadach określonych w art. 26
winny być podpisane lub, w
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
przypadku kserokopii, potwierdzone dotyczących odpowiednio
za zgodność z oryginałem przez
wykonawcy lub tych podmiotów
osobę/y uprawnioną/e do zaciągania są poświadczane za zgodność
zobowiązań w imieniu Wykonawcy z oryginałem odpowiednio przez
lub przez jego pełnomocnika.
wykonawcę lub te podmioty.
• Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub
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notarialnie poświadczonej kopii
W przypadku złożenia przez
Wykonawców dokumentów
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
zawierających dane w innych
złożona kopia dokumentu jest
walutach niż PLN Zamawiający
nieczytelna lub budzi wątpliwości co
jako kurs przeliczeniowy waluty
do jej prawdziwości.
przyjmie: średni kurs NBP z dnia
• Dokumenty sporządzone w
ukazania się ogłoszenia w Dzienniku języku obcym są składane wraz z
Urzędowym Unii Europejskiej,
tłumaczeniem na język polski.
średni kurs NBP z pierwszego dnia • Dokumenty załączone do oferty
roboczego poprzedzającego dzień winny być podpisane lub, w
ukazania się ogłoszenia w Dzienniku przypadku kserokopii, potwierdzone
Urzędowym Unii Europejskiej jeżeli za zgodność z oryginałem przez
dniem ukazania się ogłoszenia jest osobę/y uprawnioną/e do zaciągania
sobota. Ten sam kurs Zamawiający zobowiązań w imieniu Wykonawcy
przyjmie przy przeliczaniu wszelkich lub przez jego pełnomocnika.
innych danych finansowych
W przypadku złożenia przez
Wykonawców dokumentów
zawierających dane w innych
walutach niż PLN Zamawiający
jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie: średni kurs NBP z dnia
ukazania się ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej,
średni kurs NBP z pierwszego dnia
roboczego poprzedzającego dzień
ukazania się ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej jeżeli
dniem ukazania się ogłoszenia jest
sobota. Ten sam kurs Zamawiający
przyjmie przy przeliczaniu wszelkich
innych danych finansowych.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
30/03/2015 Godzina: 10:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
30/03/2015 Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/04/2015 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/04/2015 Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 2 egzemplarzach oryginał oraz kopia (kserokopia oryginału
oferty), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do
formatu A4.
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-035060
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