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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 12635

Data: 23/01/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 95037163700000, ul. ul. Lwowska  54, 22600  

Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 643 045, e-mail zdptom@pro.onet.pl, faks

846 642 273.

Adres strony internetowej (url): http://www.zdptomaszow.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne:

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 i zawodowa Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia

mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 3)

zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada

doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie i wykaże co najmniej jedno zadanie obejmujące:

przebudowę lub budowę drogi publicznej z wykonaniem nawierzchni mineralno-bitumicznej, o wartości

wykonanych robót co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) z podaniem daty i

wykonania roboty budowlanej oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. W przypadku,

gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu

zawierają dane/informacje w innych walutach, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs

NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia

nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej

opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są

pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Zamawiający

będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich - tabela A” http://www.nbp.pl/home.aspx?c=

/ascx/archa.ascx W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym

konsorcjum uznaje się, że co najmniej jeden z nich taki warunek musi wypełnić. b) dysponuje

następującymi osobami: - projektant branży drogowej - wymagana liczba osób - 1 Projektant powinien

posiadać doświadczenie zawodowe przy opracowaniu dokumentacji projektowych i wykaże się

zrealizowaniem/ wykonaniem co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy dróg

publicznych o długości minimum 3km w branży drogowej w okresie ostatnich 3 lat. Osoba ta powinna

posiadać uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane bez ograniczeń do

projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów a także zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane. W

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym konsorcjum uznaje się,

że co najmniej jeden z nich taki warunek musi wypełnić - sprawdzający dokumentację branży drogowej -

wymagana liczba osób - 1 Sprawdzający powinien posiadać doświadczenie zawodowe przy opracowaniu lub

sprawdzaniu dokumentacji projektowych i wykaże się zrealizowaniem/ wykonaniem co najmniej jednej

dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy dróg publicznych o długości minimum 3km w branży

drogowej w okresie ostatnich 3 lat. Osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane w rozumieniu

przepisów ustawy Prawo budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów a

także zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia w tym konsorcjum uznaje się, że co najmniej jeden z nich taki warunek musi

wypełnić - kierownik budowy robót drogowych - wymagana liczba osób - 1 Kierownik budowy z

odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi posiadający uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów

ustawy Prawo budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej

drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=b0f61ccd-1ff8-45fc-88c4-...

2 z 10 2017-02-07 14:33



przepisów a także zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane będzie odpowiedzialny za kierowanie

robotami budowlanymi. Osoba ta powinna także przedstawić swoje doświadczenie zawodowe w zakresie

przebudowy lub budowy dróg publicznych i powinna wykazać, że kierowała robotami budowlanymi

związanymi z przebudową lub budową dróg publicznych o długości ok. 3km - minimum jedno zadanie w

okresie ostatnich 5 lat. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym

konsorcjum uznaje się, że co najmniej jeden z nich taki warunek musi wypełnić. 1.3.Wykonawcy nie

spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 1.4. W przypadku warunku zdolności technicznej

lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone 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) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, zamawiający uznaje również

wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż

Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016

r., poz. 65). 1.5. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz.

1725), z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w

budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania

robotami budowlanymi, oraz b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w

przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób

wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych ( Dz.

U. z 2016r. poz. 1725). 2. Poleganie przez wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych

podmiotów. 2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na

zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
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stosunków prawnych. 2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. 2.3. Zamawiający ocenia, 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 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 2.4. W odniesieniu do

warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do

realizacji których te zdolności są wymagane. 2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu nie

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez

zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do

osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o

których mowa w ust. 2.1. 3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w

inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.

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: tak Informacje dodatkowe: 1. Korzystanie przez

wykonawcę ze zdolności technicznych innych podmiotów. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby

innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o

tych podmiotach we wstępnych oświadczeniach . Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wstępne

oświadczenia aktualne na dzień składania ofert stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca : 1) nie

podlega wykluczeniu na podstawie a) art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Pzp i art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp -

oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, b)

art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – w terminie 3 dni od upublicznienia informacji z otwarcia ofert 2) spełnia

warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. - oświadczenie

Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Na wezwanie

Zamawiającego wykonawca ma obowiązek złożyć stosowną deklarację /zobowiązanie, które w swej treści

zawierać będzie podmiot udostępniający zasoby i w jakim zakresie. Przykładowa propozycja oświadczenia

stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
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zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda

dokumentów, 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

podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca, który polega na

zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp przedstawienia w

odniesieniu do tych pomiotów dokumenty potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z

udziału w postępowaniu przedkłada odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy: 1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 3) zdolności technicznej lub

zawodowej, wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada doświadczenie zawodowe w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie i wykaże co najmniej jedno zadanie obejmujące: przebudowę lub budowę drogi publicznej z

wykonaniem nawierzchni mineralno-bitumicznej, o wartości wykonanych robót co najmniej 500 000,00 zł

brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) z podaniem daty i wykonania roboty budowlanej oraz podmiotów,

na rzecz których roboty te zostały wykonane. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty,

oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach,

Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w

Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez

NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem

publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów

średnich - tabela A” http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx W przypadku wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym konsorcjum uznaje się, że co najmniej jeden z nich taki

warunek musi wypełnić. b) dysponuje następującymi osobami: - projektant branży drogowej - wymagana

liczba osób - 1 Projektant powinien posiadać doświadczenie zawodowe przy opracowaniu dokumentacji

projektowych i wykaże się zrealizowaniem/ wykonaniem co najmniej jednej dokumentacji projektowej

budowy lub przebudowy dróg publicznych o długości minimum 3km w branży drogowej w okresie ostatnich

3 lat. Osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=b0f61ccd-1ff8-45fc-88c4-...

5 z 10 2017-02-07 14:33



bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów a także zgodnie z art. 12a ustawy

Prawo budowlane. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym

konsorcjum uznaje się, że co najmniej jeden z nich taki warunek musi wypełnić - sprawdzający

dokumentację branży drogowej - wymagana liczba osób - 1 Sprawdzający powinien posiadać doświadczenie

zawodowe przy opracowaniu lub sprawdzaniu dokumentacji projektowych i wykaże się zrealizowaniem/

wykonaniem co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy dróg publicznych o

długości minimum 3km w branży drogowej w okresie ostatnich 3 lat. Osoba ta powinna posiadać

uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane bez ograniczeń do projektowania

w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów a także zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane. W przypadku

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym konsorcjum uznaje się, że co

najmniej jeden z nich taki warunek musi wypełnić - kierownik budowy robót drogowych - wymagana liczba

osób - 1 Kierownik budowy z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi posiadający uprawnienia budowlane

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów a także zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane będzie

odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi. Osoba ta powinna także przedstawić swoje

doświadczenie zawodowe w zakresie przebudowy lub budowy dróg publicznych i powinna wykazać, że

kierowała robotami budowlanymi związanymi z przebudową lub budową dróg publicznych o długości ok.

3km - minimum jedno zadanie w okresie ostatnich 5 lat. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia w tym konsorcjum uznaje się, że co najmniej jeden z nich taki warunek musi

wypełnić. 1.3.Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 1.4. W przypadku

warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,

zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone 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) oraz uprawnienia obowiązujące wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy Prawo

budowlane, zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej,

państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=b0f61ccd-1ff8-45fc-88c4-...

6 z 10 2017-02-07 14:33



Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 1.5. W przypadku osób, które są obywatelami państw

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w

rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz

inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725), z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji

zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: a) nabyły

kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające

posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz b) posiadają odpowiednią

decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji

zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6

ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,

dotyczące świadczenia usług transgranicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1725). 2. Poleganie przez wykonawcę

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. 2.1. Wykonawca może w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu

do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.2. Wykonawca, który

polega na zdolnościach 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. 2.3.

Zamawiający ocenia, 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 13-22 i ust. 5

pkt 1) ustawy Pzp. 2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują

roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2.5. Jeżeli zdolności

techniczne lub zawodowe, podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub

podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 2.1. 3. Zamawiający może na każdym etapie

postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów

technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć

negatywny wpływ na realizacje zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=b0f61ccd-1ff8-45fc-88c4-...

7 z 10 2017-02-07 14:33



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: tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7)

W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3)-III.6) 1. Wykonawcy mogą

wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.3. W

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może

podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22

ustawy Pzp, oraz o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp natomiast spełnianie warunków udziału

w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z sekcją III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu. 1.4. W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: 1) Wstępne oświadczenia o spełnieniu

warunków udziału, aktualne na dzień składania ofert – składa co najmniej jeden z nich lub wspólnie, 2)

Wstępne oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu, aktualne na dzień składania ofert – składa każdy z

nich. 1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o

przynależności /braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. 1.6. W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców i uznania oferty jako

najkorzystniejszej są zobowiązani złożyć, na żądanie zamawiającego, dokumenty i oświadczenia, o których

mowa w pkt. III.4 i pkt. III.5.1) ogłoszenia o zamówieniu przy czym: 1) dokumenty i oświadczenia o których

mowa w pkt III. 4 ogłoszenia o zamówieniu składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie

warunku w zakresie i na zasadach w pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu 2) dokumenty i oświadczenia o

których mowa w pkt III.5.1) ogłoszenia o zamówieniu składa każdy z nich. 2. Korzystanie przez wykonawcę

ze zdolności technicznych innych podmiotów. 2.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych

podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych

podmiotach we wstępnych oświadczeniach do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wstępne

oświadczenia aktualne na dzień składania ofert stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca : 1) nie

podlega wykluczeniu na podstawie a) art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Pzp i art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp -

oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, b)

art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – w terminie 3 dni od upublicznienia informacji z otwarcia ofert 2) spełnia

warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. - oświadczenie
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Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4 do SIWZ. 2.2. Na wezwanie

Zamawiającego wykonawca ma obowiązek złożyć stosowną deklarację /zobowiązanie, które w swej treści

zawierać będzie podmiot udostępniający zasoby i w jakim zakresie. Przykładowa propozycja oświadczenia

stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji

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, Zamawiający żąda

dokumentów, 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

podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2.4. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca, który polega na

zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp przedstawienia w

odniesieniu do tych pomiotów dokumenty wymienionych w III. 4 ogłoszenia o zamówieniu. 3. Informacja

dla wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 3.1.

Zamawiający na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp żąda aby wykonawca, który zamierza

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu.

Wykonawca wypełnia te żądanie poprzez złożenia stosownego oświadczenia na etapie składania ofert w

zakresie wykluczenia. 3.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać

w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to

wiadome, podać firmy podwykonawców. 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego

przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,

że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia

aktualnych oświadczeń lub dokumentów ( art. 26 ust. 2f ustawy Pzp). 5. Jeżeli wykonawca nie złożył

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
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poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby

unieważnienie postępowania. 6. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył

wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że

mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie

postępowania. 7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego

roboty budowlane, lub usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 8.

Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust.7, składane są

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i

innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.

22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 10. Poświadczenia za zgodność z

oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega

wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 11. Zamawiający może żądać przedstawienia

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż

oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do

jej prawdziwości. 12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie

elektronicznej. 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski. 14. Wykonawca zgodnie określonymi w programie funkcjonalno użytkowym wymaganiami

dotyczącymi opracowań projektowych dołączy do oferty: 1) W zakresie część technicznej Wykonawca

przedkłada jako załącznik do oferty wstępny opis planowanych robót zgodny z wymogami niniejszego

programu oraz wstępny harmonogram robót i płatności. Informacje do oferty są przekładane w formie

opisów, schematów, tabel itp. 2) W zakresie część ekonomicznej Wykonawca przedkłada ofertę cenową na

wykonanie całości zamówienia zgodnie z opisem Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Przedstawiona cena

jest ceną ryczałtową.

W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3)-III.6)
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