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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Za
spełniających warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający uzna
wykonawców, którzy wykażą, że: 7.3.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
wykonał należycie minimum dwie roboty budowlane, w tym: a. minimum jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, która
swoim zakresem obejmowała wykonanie minimum: - roboty budowlane konstrukcyjne w
zakresie wykonania lub wzmocnienia fundamentów, wykonania lub wzmocnienia więźby
dachowej, - roboty budowlane wykończeniowe, - roboty elewacyjne, - roboty instalacyjne
(wymiana lub wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych), - roboty budowlane w zakresie wykonania lub przebudowy przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto
(słownie: pięć milionów złotych 00/100). i b. minimum jedną robotę budowlaną polegającą na
budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru lub
ewidencji zabytków, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2014 r., poz. 1446 ze zm., dalej: „ustawa o ochronie zabytków”), która swoim zakresem
obejmowała wykonanie minimum: - roboty budowlane konstrukcyjne w zakresie wykonania
lub wzmocnienia fundamentów, wykonania lub wzmocnienia więźby dachowej, - roboty
budowlane wykończeniowe, - roboty elewacyjne, - roboty instalacyjne (wymiana lub
wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych), - roboty
budowlane w zakresie wykonania lub przebudowy przyłączy wodociągowych i
kanalizacyjnych, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów
złotych 00/100). Pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z
definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.:
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Pojęcia wpisu budynku do rejestru lub ewidencji zabytków
należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.). 7.3.2. dysponuje lub będzie
dysponował nw. osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: a.
Kierownik budowy - co najmniej jedna osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których

mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332)
zwaną dalej również „ustawa Pb” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278, dalej: Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji w
budownictwie) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65, dalej: ustawa o
uznawaniu kwalifikacji zawodowych) oraz - doświadczenie na stanowisku kierownika
budowy w realizacji minimum 2 robót budowlanych w budynku o kubaturze co najmniej 4
000 m3 (każda z robót), w tym co najmniej jednej w budynku użyteczności publicznej oraz łącznie co najmniej 12 miesięcy doświadczenia w realizacji robót budowlanych obejmujących
budynki wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków.
b. Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych - co najmniej jedna osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń, o których mowa w ustawie Pb oraz w Rozporządzeniu w sprawie
samodzielnych funkcji w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy
organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub Kierownika robót w branży
konstrukcyjno-budowlanej w realizacji minimum 2 robót budowlanych w budynku o
kubaturze co najmniej 4 000 m3 (każda z robót), w tym co najmniej jednej w budynku
użyteczności publicznej oraz - łącznie co najmniej 12 miesięcy doświadczenia w realizacji
robót budowlanych obejmujących budynki wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków
zgodnie z ustawą o ochronie zabytków. c. Kierownik robót sanitarnych - co najmniej jedna
osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami specjalności
instalacyjnej, w zakresie sieci sanitarnych i instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie Pb
oraz w Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych oraz - doświadczenie na stanowisku kierownika robót w branży
sanitarnej w realizacji minimum 2 robót budowlanych w budynku o kubaturze co najmniej 4
000 m3 (każda z robót), w tym co najmniej jednej w budynku użyteczności publicznej. d.
Kierownik robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba posiadająca: - uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie
Pb oraz w Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych oraz - doświadczenie na stanowisku
kierownika robót w branży elektrycznej w realizacji minimum 2 robót budowlanych w
budynku o kubaturze co najmniej 4 000 m3 (każda z robót), w tym co najmniej jednej w
budynku użyteczności publicznej. e. Kierownik robót telekomunikacyjnych – co najmniej
jedna osoba posiadająca: - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności
telekomunikacyjnej bez ograniczeń o których mowa w ustawie Pb oraz w Rozporządzeniu w
sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane
przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych oraz
- doświadczenie na stanowisku kierownika robót w branży telekomunikacyjnej w realizacji

minimum 2 robót budowlanych w budynku o kubaturze co najmniej 4 000 m3 (każda z
robót), w tym co najmniej jednej w budynku użyteczności publicznej. legitymującymi się
kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do pełnionej
funkcji tj.: posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zwaną dalej również „ustawa Pb”
oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278,
dalej: Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie) m.in. wpis, w
drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy
Pb oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z
określonym w nim terminem ważności. Zgodnie z art. 12a ustawy Pb, samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65). Zamawiający nie dopuszcza
możliwości łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż
jednej specjalności. 7.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.3 w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż
„stosowna sytuacja” o której mowa w zdaniu powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2)
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt . 1) i 8) Ustawy. 3) w odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.5. W celu oceny, czy Wykonawca
polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów składa
wraz z ofertą dokumenty, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez
Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmioty na zdolności których
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi, których
wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający publikuje pomocniczo wzór zobowiązania
podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji
zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ). Nie jest dopuszczalne, ażeby Wykonawca
samodzielnie wykazujący spełnianie warunku na etapie składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na etapie późniejszym (uzupełnianie dokumentów)
powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) warunki
udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z Wykonawców występujących
wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt . 1)
i 8) Ustawy. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy
realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu
tych osób:
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Za
spełniających warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający uzna
wykonawców, którzy wykażą, że: 7.3.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
wykonał należycie minimum dwie roboty budowlane, w tym: a. minimum jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, która
swoim zakresem obejmowała wykonanie minimum: - roboty budowlane konstrukcyjne w
zakresie wykonania lub wzmocnienia fundamentów, wykonania lub wzmocnienia więźby
dachowej, - roboty budowlane wykończeniowe, - roboty elewacyjne, - roboty instalacyjne
(wymiana lub wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych), - roboty budowlane w zakresie wykonania lub przebudowy przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych, o wartości nie mniejszej niż 4 500 000,00 zł brutto
(słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). i b. minimum jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej
wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm., dalej: „ustawa o ochronie
zabytków”), która swoim zakresem obejmowała wykonanie minimum: - roboty budowlane
konstrukcyjne w zakresie wykonania lub wzmocnienia fundamentów, wykonania lub
wzmocnienia więźby dachowej, - roboty budowlane wykończeniowe, - roboty elewacyjne, roboty instalacyjne (wymiana lub wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych), - roboty budowlane w zakresie wykonania lub przebudowy
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, o wartości nie mniejszej niż 4 500 000,00 zł
brutto (słownie: cztery miliony pięćset złotych 00/100). Pojęcie budynku użyteczności
publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Pojęcia wpisu
budynku do rejestru lub ewidencji zabytków należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446
ze zm.). 7.3.2. dysponuje lub będzie dysponował nw. osobami, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia: a. Kierownik budowy - co najmniej jedna osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.
U. z 2017 r., poz. 1332) zwaną dalej również „ustawa Pb” oraz w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278, dalej: Rozporządzenie w sprawie
samodzielnych funkcji w budownictwie) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane
przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016, poz. 65, dalej: ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych) oraz - doświadczenie na
stanowisku kierownika budowy w realizacji minimum 2 robót budowlanych w budynku o

kubaturze co najmniej 4 000 m3 (każda z robót), w tym co najmniej jednej w budynku
użyteczności publicznej oraz - łącznie co najmniej 12 miesięcy doświadczenia w realizacji
robót budowlanych obejmujących budynki wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków
zgodnie z ustawą o ochronie zabytków. b. Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych - co
najmniej jedna osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie Pb oraz w
Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych oraz - doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub Kierownika robót
w branży konstrukcyjno-budowlanej w realizacji minimum 2 robót budowlanych w budynku
o kubaturze co najmniej 4 000 m3 (każda z robót), w tym co najmniej jednej w budynku
użyteczności publicznej oraz - łącznie co najmniej 12 miesięcy doświadczenia w realizacji
robót budowlanych obejmujących budynki wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków
zgodnie z ustawą o ochronie zabytków. c. Kierownik robót sanitarnych - co najmniej jedna
osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami specjalności
instalacyjnej, w zakresie sieci sanitarnych i instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie Pb
oraz w Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych oraz - doświadczenie na stanowisku kierownika robót w branży
sanitarnej w realizacji minimum 2 robót budowlanych w budynku o kubaturze co najmniej 4
000 m3 (każda z robót), w tym co najmniej jednej w budynku użyteczności publicznej. d.
Kierownik robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba posiadająca: - uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie
Pb oraz w Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych oraz - doświadczenie na stanowisku
kierownika robót w branży elektrycznej w realizacji minimum 2 robót budowlanych w
budynku o kubaturze co najmniej 4 000 m3 (każda z robót), w tym co najmniej jednej w
budynku użyteczności publicznej. e. Kierownik robót telekomunikacyjnych – co najmniej
jedna osoba posiadająca: - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności
telekomunikacyjnej bez ograniczeń o których mowa w ustawie Pb oraz w Rozporządzeniu w
sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane
przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych oraz
- doświadczenie na stanowisku kierownika robót w branży telekomunikacyjnej w realizacji
minimum 2 robót budowlanych w budynku o kubaturze co najmniej 4 000 m3 (każda z
robót), w tym co najmniej jednej w budynku użyteczności publicznej. legitymującymi się
kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do pełnionej
funkcji tj.: posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zwaną dalej również „ustawa Pb”
oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278,
dalej: Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie) m.in. wpis, w
drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy
Pb oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby

samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z
określonym w nim terminem ważności. Zgodnie z art. 12a ustawy Pb, samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65). Zamawiający nie dopuszcza
możliwości łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż
jednej specjalności. 7.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.3 w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż
„stosowna sytuacja” o której mowa w zdaniu powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2)
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt . 1) i 8) Ustawy. 3) w odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.5. W celu oceny, czy Wykonawca
polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów składa
wraz z ofertą dokumenty, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez
Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmioty na zdolności których
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi, których
wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający publikuje pomocniczo wzór zobowiązania
podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji
zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ). Nie jest dopuszczalne, ażeby Wykonawca
samodzielnie wykazujący spełnianie warunku na etapie składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na etapie późniejszym (uzupełnianie dokumentów)
powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) warunki
udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z Wykonawców występujących
wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt . 1)
i 8) Ustawy. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy
realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu
tych osób:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 3 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, 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. Wzór wykazu robót stanowi
Załącznik nr 4 do SIWZ; b. Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował
Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi
osobami; Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; c. Informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
30 dni przed upływem terminu składania ofert. d. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. 9.1.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na
każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia; 9.1.8. Zamawiający na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy wykluczy Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów ( Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634) złożyli odrębne oferty, chyba, że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 9.1.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w ust. 6 pkt 3) niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o
których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. 9.1.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9.1.9. niniejszego rozdziału, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o
których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. 9.1.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu. 9.1.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące
tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 ze. zm. oraz z Dz. U. z 2016 r. poz. 352; ze zm.)
W ogłoszeniu powinno być: Wykazu 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, 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. Wzór wykazu robót stanowi
Załącznik nr 4 do SIWZ; b. Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował
Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi
osobami; Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; c. Informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
30 dni przed upływem terminu składania ofert. d. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. 9.1.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na
każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia; 9.1.8. Zamawiający na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy wykluczy Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów ( Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634) złożyli odrębne oferty, chyba, że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 9.1.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w ust. 6 pkt 3) niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o
których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. 9.1.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9.1.9. niniejszego rozdziału, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o
których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. 9.1.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów

odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu. 9.1.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące
tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 ze. zm. oraz z Dz. U. z 2016 r. poz. 352; ze zm.)

