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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

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
Łomiankach Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Rolnicza 244,

Miejscowość:  Łomianki Kod pocztowy:  05-092 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O., UL.
ROLNICZA 244, 05-092 ŁOMIANKI

Tel.: +48 227513504

Osoba do kontaktów:  Sebastian Nowak

E-mail:  zwik@lomianki.pl Faks:  +48 227517035

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.zwik.lomianki.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁOMIANKACH - SYGNATURA SPRAWY -
JRP/ZWIK/ZP/PN-B/05/83/12/2012

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

PKT. 41. SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:
41.1. Szczegółowy zakres inwestycji
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji
i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz
innych niezbędnych a wymaganych prawem decyzji pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień i opinii, sporządzenie
projektów wykonawczych, wykonanie robót łącznie z przeprowadzeniem rozruchu wszystkich bloków
technologicznych w oparciu o w/w projekty i dokumenty stanowiące Kontrakt oraz dokumentację powykonawczą
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Wielkość i ukształtowanie nowoprojektowanych obiektów powinna zapewnić spełnienie wszystkich wymagań
technologicznych i użytkowych, uwarunkowań konserwatorskich oraz uzyskanie optymalnej lokalizacji wraz
z innymi koniecznymi obiektami towarzyszącymi na terenie przewidzianym pod zabudowę dla tego zadania.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych prac, także tych szczegółowo nie
wymienionych w PFU, a wymaganych dla potrzeb prawidłowej realizacji niniejszej inwestycji i osiągnięcia
zakładanych w PFU efektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuka budowlaną.
Projekt powinien obejmować modernizację oczyszczalni ścieków dla docelowo
29 623 Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM) i wydajności Qdśr = 4240 m³/d
w roku 2036.
Oczyszczalnia ścieków powinna również mieć możliwość oczyścić ścieki w ilości 3700m³/d¸ które są
prognozowane na czas jej ukończenia (rok 2015).
Zaleca się, aby przed wykonaniem Projektu budowlanego zbadać jakość ścieków surowych. Badania powinny
być przeprowadzone na próbach dobowych średnioważonych, pobieranych przez okres co najmniej 15 dni,
co pozwoliłoby na bardziej dokładną ocenę stopnia infiltracji jak również współzależności pomiędzy stężeniem
zanieczyszczeń wyrażonych różnymi wskaźnikami. Jest także niezbędne przeprowadzenie pomiarów natężenia
przepływu w czasie pogody opadowej w kolektorach doprowadzających ścieki do oczyszczalni – w chwili
obecnej w czasie intensywnych opadów deszczu dopływ na oczyszczalnię przekracza 6500 m3/d.
41.2. Kierunek rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z jej obiektami:
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń eksploatacyjnych oraz obecnego poziomu wiedzy w zakresie
technologii oczyszczalni ścieków i wymagań dla ścieków oczyszczonych zakłada się następujący główny
kierunek rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni oraz jej poszczególnych obiektów:
41.2.1. dostosowanie podstawowego procesu technologicznego w zakresie biologicznego oczyszczania
ścieków do parametrów umożliwiających oczyszczanie docelowych ładunków zanieczyszczeń w wymaganym
stopniu np. poprzez zwiększenie stężenia osadu czynnego w istniejącym reaktorze biologicznym typu Carrousel
(zastosowanie technologii podciśnieniowego odgazowania osadu czynnego lub innej równoważnej technologii);
41.2.2. modernizację istniejącego osadnika Imhoffa (pełniącego funkcję zbiornika uśredniającego i
zagęszczacza osadu) na zbiornik wielofunkcyjny o następujących funkcjach:
41.2.2.1. zbiornika nadmiernego osadu czynnego z funkcją jego dodatkowej stabilizacji;
41.2.2.2. zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym;
41.2.2.3. rezerwowego ciągu oczyszczania ścieków w sytuacjach awaryjnych.
41.2.3. dostosowanie ciągu osadowego O.Ś. do nowych parametrów procesu;
41.2.4. budowę słonecznych suszarni osadu;
41.2.5. budowę zadaszenia tymczasowego placu składu osadu;
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41.2.6. przebudowę i modernizację instalacji elektrycznych oraz AKPiA.
Wykonawca, projektując i realizując rozbudowę i modernizację oczyszczalni, powinien uwzględnić maksymalne
wykorzystanie w proponowanej technologii: kubatury istniejących obiektów technologicznych (aktualnie
wykorzystywanych lub nie) z zachowaniem wymaganej jakości ścieków oczyszczanych, mając równocześnie na
uwadze fakt, że w czasie prowadzenia robót budowlanych - modernizacyjnych istniejąca oczyszczalnia będzie
eksploatowana.
41.3. Zakres merytoryczny projektu:
Projekt swoim zakresem merytorycznym powinien obejmować:
41.3.1. wymianę kraty schodkowej w punkcie zlewnym ścieków dowożonych oraz instalację kraty ręcznej
(awaryjnej) na dopływie ścieków do reaktora biologicznego;
41.3.2. instalację automatycznej stacji poboru próbek na odpływie z oczyszczalni;
41.3.3. instalację biofiltrów przy kracie mechanicznej, punkcie zlewnym oraz suszarni słonecznej osadów;
41.3.4. implementację technologii biologicznego oczyszczania ścieków polegającą na zwiększeniu dwukrotnie
intensywność procesu. Dla zmniejszenia ilości osadu nadmiernego powinno się utrzymać procesowe
obciążenie osadu zanieczyszczeniami na poziomie 0,05 [kg BZT5/kg osadu].
41.3.5. budowę nowego osadnika wtórnego, w ramach dostosowania technologii oczyszczania do
podciśnieniowego odgazowania osadu czynnego;
41.3.6. modernizację zgarniaczy istniejących osadników wtórnych;
41.3.7. budowę słonecznej suszarni osadów wraz z przygotowaniem terenu pod ich budowę (rozbiórka istn.
budynków, wycinka zieleni, niwelacja terenu);
41.3.8. wymianę instalacji do odwadniania osadu nadmiernego;
41.3.9. wymianę instalacji wody technologicznej;
41.3.10. przebudowę istniejącego osadnika Imhoffa na zbiornik wielofunkcyjny, w tym:
41.3.10.1. dobudowanie zbiornika osadu czynnego,
41.3.10.2. wyposażenie zbiorników w system napowietrzania i mieszania,
41.3.10.3. budowę stacji dmuchaw;
41.3.10.4. budowę pompowni na potrzeby ciągu remontowego O.Ś.
41.3.11. modernizację i przebudowę pompowni osadu;
41.3.12. wykonanie zadaszenia placu składowego osadu nadmiernego na podstawie posiadanej przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej (patrz część informacyjna PFU);
41.3.13. ocieplenie ścian reaktora biologicznego Carrousel;
41.3.14. adaptację i przebudowę ogrodzenia oczyszczalni ścieków – uwzględnienie nowych działek i budowanej
suszarni słonecznej osadu;
41.3.15. dostosowanie i modernizację istniejącego układu automatyki do nowoprojektowanych oraz
modernizowanych urządzeń;
41.3.16. modernizację instalacji elektrycznych oraz zasilania oczyszczalni w energię elektryczną – w tym
włączenie w układ zasilania agregatu prądotwórczego (zasilanie rezerwowe) oraz dostosowanie układu do
zwiększonego zapotrzebowania mocy.
W związku z przeprowadzanym bieżącym remontem na oczyszczalni i brakiem danych odnośnie
funkcjonowania obiektu po zmianach wprowadzonych w jego trakcie (m.in. instalacja dodatkowych urządzeń
napowietrzających i mieszania
w komorze osadu czynnego) decyzja dotycząca konkretnych rozwiązań projektowych oraz ewentualnego
zmiany zakresu prac projektowych należy do projektanta i powinna być poprzedzona ponowną analizą potrzeb
Zamawiającego oraz analizą danych eksploatacyjnych z pracy oczyszczalni po remoncie.
41.4. Zakres robót:
Zakres robót obejmuje:
41.4.1. wykonanie dokumentacji projektowej w dostosowaniu do wymogów niniejszego zamówienia oraz
oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań technologicznych, umożliwiających realizację robót na pozwolenie
na budowę oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień opinii i zezwoleń na wykonywanie prac (dla potrzeb
wykonania prac projektowych wykonawca sporządzi inwentaryzacje istniejących obiektów w zakresie
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niezbędnym dla wykonania robót) z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych PIP i obowiązujących wymagań
BHP, ppoż. i Sanepid-u.
41.4.2. wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie nowego pozwolenia wodno-prawnego;
41.4.3. przeprowadzenie prac budowlano-montażowych;
41.4.4. dostawę materiałów i urządzeń;
41.4.5. opracowanie dokumentacji powykonawczej,
41.5. Rozruch technologiczny:
Rozruch technologiczny obejmuje:
41.5.1. przeprowadzenie Prób Końcowych w rozumieniu FIDIC;
41.5.2. przeprowadzenie badań i pomiarów gwarancyjnych;
41.5.3. przeszkolenie obsługi oczyszczalni ścieków;
41.5.4. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i oddanie do eksploatacji.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – żółta książka .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ
41.4. Warunki szczególne oraz uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:
W przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmiany trasy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Zamawiający
zobowiązuje się do dokonania uzgodnienia ZUD we własnym zakresie. Wszelkie zmiany tras muszą zostać
zaakceptowane przez Zamawiającego.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia może zapoznać się z dokumentacją w
siedzibie Zamawiającego.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45000000  
Dodatkowe przedmioty 45100000  
 45110000  
 45111200  
 45111240  
 45200000  
 45210000  
 45220000  
 45231300  
 45232460  
 45252100  
 45252200  
 45259900  
 45310000  
 45311200  
 45330000  
 45331000  
 71000000  
 71248000  
 71300000  
 71320000  
 71322000  
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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)
JRP/ZWIK/ZP/PN-B/05/83/12/2012

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_mpluta
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-054285   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 080-135219  z dnia:  24/04/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
20/04/2013  (dd/mm/rrrr)
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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
zmieniany tekst:
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
LUB TERMIN JEGO REALIZACJI

Zamiast:
ROZPOCZĘCIE 31.07.2013R.
ZAKOŃCZENIE 31.03.2015R.

Powinno być:
ROZPOCZĘCIE - OD DNIA
PODPISANIA UMOWY -
ZAKOŃCZENIE 31.03.2015R.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.3) FORMA PRAWNA
JAKĄ MUSI PRZYJĄĆ GRUPA
WYKONAWCÓW, KTÓREJ
ZOSTANIE UDZIELONE
ZAMÓWIENIE

Zamiast:

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia:
13.1. W przypadku oferty składanej
przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia dokumenty wymienione
w pkt. 9 SIWZ i w pkt. 8.10. SIWZ
składa każdy z Wykonawców
oddzielnie. Pozostałe dokumenty
mogą być przedstawione przez
jednego Wykonawcę lub wspólnie
przez wszystkich członków
konsorcjum.
13.2. W przypadku oferty składanej
przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia do oferty musi być
załączony dokument ustanawiający
pełnomocnika Wykonawców
występujących wspólnie do
reprezentowania ich w postępowaniu

Powinno być:

Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia: W
przypadku oferty składanej przez
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
dokumenty wymienione w pkt. 9
SIWZ tj. ( 9. Wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z
postępowania:
W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust.1 ustawy należy załączyć:
9.1. Podpisane przez Wykonawcę,
stosownie do treści art. 44 ustawy
Prawo zamówień publicznych -
Oświadczenie nr 2 o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania
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o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego - dokument,
o którym mowa w ppkt. 11.6. SIWZ.
13.3. W przypadku Wykonawców
ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia:
13.3.1. oświadczenie nr 1 o
spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy
(według wzoru określonego w
załączniku nr 2 do SIWZ) podpisują
wszyscy członkowie konsorcjum
lub Pełnomocnik w imieniu całego
konsorcjum;
13.3.2. oświadczenie nr 2 o
niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy (według wzoru
określonego w załączniku nr 3 do
SIWZ) podpisuje odrębnie każdy
członek konsorcjum w imieniu swojej
firmy;
13.4. W przypadku oferty składanej
wspólnie przez kilku Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ocena wymagań
określonych w pkt. 7.1. SIWZ, będzie
dokonana łącznie w stosunku do
Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
natomiast ocena wymagań
określonych w pkt. 7.2. SIWZ, będzie
dokonana odrębnie w stosunku
do Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, dokument,
o którym mowa w ppkt. 11.6. SIWZ
- ustanawiający Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego
musi być załączony w oryginale
albo załączony, jako kopia
uwierzytelniona notarialnie.
Jeżeli najkorzystniejsza zostanie
wybrana oferta złożona przez spółkę
cywilną, przed podpisaniem umowy
nalezy przedłożyć umowę spółki
cywilnej.

o udzielenie zamówienia, na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do SIWZ (w
przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe oświadczenia
dla każdego z nich i podpisane przez
każdego z Wykonawców odrębnie).
9.2. 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. 1 pkt. 2
ustawy - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert - (W
przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą
brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla
Wykonawcy, określone w pkt 9.
SIWZ.
9.3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu. Zaświadczenie musi
być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert - (w
przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
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W przypadku wyboru jako
najkorzystniejszej oferty złożonej
przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego,
Zamawiający przed zawarciem
umowy żąda umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
Umowa regulująca współpracę w/w
podmiotów powinna zawierać m.in.:
27.6.1. określenie celu
gospodarczego,
27.6.2. oświadczenie podmiotów
o przyjęciu odpowiedzialności
solidarnej,
27.6.3. wskazanie podmiotu,
któremu powierza się prowadzenie
spraw i reprezentację na zewnątrz
(pełnomocnika),
27.6.4. oznaczenie czasu trwania
umowy (wymaga się, aby czas
trwania umowy był nie krótszy niż
okres realizacji zamówienia oraz
okres gwarancji i rękojmi),
27.6.5. zakaz zmian w umowie bez
zgody Zamawiającego.
W przypadku wyboru jako
najkorzystniejszej oferty złożonej
prze Wykonawcę, który w pkt. 11
Formularza Ofertowego wskazał
udział podwykonawców przy
realizacji przedmiotu umowy lub na
potwierdzenie wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu
w zakresie wiedzy i doświadczenia
lub potencjału technicznego oraz
osób zdolnych do wykonania
zamówienia powołał się na potencjał
podmiotu trzeciego a podmiot ten
złożył w ofercie oświadczenie,
tj. pisemne zobowiązanie do
udostępnienia swojej wiedzy i
doświadczenia zdobytego podczas
realizacji inwestycji wskazanych w
„Wykazie robót budowlanych”, do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu przedmiotowego
zamówienia, lub podmiot trzeci złożył
w ofercie oświadczenie, tj. pisemne
zobowiązanie o dysponowaniu
osobami wskazanymi w „Wykazie
osób”, do oddania tych osób
Wykonawcy do dyspozycji na
okres korzystania z nich przy
wykonywaniu przedmiotowego
zamówienia, Wykonawca do 14 dni

złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
UWAGA: w przypadku spółek
cywilnych do oferty należy dołączyć
zaświadczenie zarówno dla spółki
jak i dla każdego ze wspólników.
9.4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu. Zaświadczenie musi
być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert - (w
przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
UWAGA: w przypadku spółek
cywilnych do oferty należy dołączyć
zaświadczenie zarówno dla spółki
jak i dla każdego ze wspólników.
9.5. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4 - 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych - wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert -
(w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
9.6. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt
9 ustawy Prawo zamówień
publicznych – wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert -
(w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
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po podpisaniu umowy, przedłoży
Zamawiającemu podpisaną z
Podwykonawcą umowę, regulującą
współpracę pomiędzy Wykonawcą
a Podwykonawcą. W umowie musi
być dokładnie określony zakres
prac, które Wykonawca powierza
Podwykonawcy.
E

złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
9.7. W przypadku podmiotów
wchodzących w skład grupy
kapitałowej - Listę podmiotów
należących do tej samej grupy
kapitałowej, o których mowa w
art. 24. ust. 2 pkt. 5 ustawy i/lub
oświadczenie(dowód), z którego
jasno musi wynikać, iż istniejące
między nimi powiązania nie
prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, pomimo złożenia
odrębnych ofert w tym samym
postępowaniu.
9.8. W przypadku podmiotów
nienależących do grupy kapitałowej,
wystarczająca będzie informacja o
tym, że podmiot nie należy do grupy
kapitałowej.
i w pkt. 8.10. SIWZ tj.
(8.10.Opłaconą polisę a w
przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia. Suma gwarancyjna
polisy nie może być mniejsza niż
10 000 000,00 zł brutto (słownie:
dziesięć milionów złotych). Do
polisy należy dołączyć dowód
jej opłacenia) składa każdy z
Wykonawców oddzielnie. Pozostałe
dokumenty, tj. (8.1. Podpisane przez
Wykonawcę, stosownie do treści
art. 44 ustawy Prawo zamówień
publicznych - Oświadczenie nr 1 o
spełnianiu warunków z art. 22 ust.1
pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień
publicznych - sporządzone według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
do SIWZ; (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców
w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe oświadczenia dla
każdego z nich, chyba, że ze
stosownego pełnomocnictwa
wynikać będzie, iż upoważnionym do
złożenia oświadczenia o spełnianiu
warunków z art. 22 ust.1 pkt. 1-4
ustawy Prawo zamówień publicznych
jest inny podmiot, w szczególności
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pełnomocnik Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – w takim
wypadku należy dołączyć do oferty
oryginał pełnomocnictwa lub kopię
pełnomocnictwa uwierzytelnioną
notarialnie).
8.2. Wykaz robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, sporządzony wg
wzoru stanowiącego Załącznik
nr 4 do SIWZ. W wykazie robót
budowlanych Wykonawca ma
pokazać całościowe doświadczenie
i swoje kwalifikacje (tj. wskazać
wszystkie roboty budowlane we
wskazanym powyżej okresie,
również te roboty budowlane,
których nie wykonał lub wykonał
nienależycie), a dowody określające
czy roboty zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujące,
czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone powinien
załączyć do najważniejszych robót,
tj. tych, o których mowa w ppkt.
7.1.2.2. i z pkt. 7.1.2.3. SIWZ.
Zakres najważniejszych robót
budowlanych, które Wykonawca
w celu oceny spełnienia warunki
wiedzy i doświadczenia, musi
wykazać w wykazie robót wraz
z wartościami tych robót, został
szczegółowo wskazany w pkt. 7.1.2.
SIWZ.
Wykaz robót powinien zawierać:
rodzaj i wartość robót, daty i miejsca
wykonania.
Roboty budowlane z pkt. 7.1.2.2.
SIWZ mogą być wykonane w ramach
jednego odrębnego zadania lub
mogą być połączone w ramach
jednego zadania z usługami z pkt.
7.1.2.1. SIWZ.
Roboty z ppkt. 7.1.2.3. SIWZ mogą
być wykonane:
• W ramach jednego zadania
„zaprojektuj i wybuduj”( zgodnie z
zapisami art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113,
poz. 759 z póź. zm.))
lub
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• W ramach dwóch zadań -
„zaprojektuj” i na podstawie
projektu „wybuduj”. Jeżeli
Wykonawca do oceny spełnienia
powyższego warunku wykaże
się dwoma zadaniami, tj. osobno
zaprojektowaniem i osobno
wybudowaniem obiektu, musi
mieć na uwadze, iż Zamawiający
dopuszcza takie rozwiązanie, by
Wykonawca mógł wykazać się
osobno zarówno zaprojektowaniem
jak i osobno wybudowaniem lub
rozbudową lub modernizacją, ale
tego samego obiektu. Zamawiający
uzna spełnienie powyższego
warunku, gdy Wykonawca wykaże,
iż zaprojektowanie w/w obiektu (np.
przez jednego z konsorcjantów) i
wybudowanie w/w obiektu (np. przez
drugiego z konsorcjantów) było na
podstawie tego projektu.
Wykonawca może w wykazie
przedstawić roboty wykonane
przez podmioty, na których
wiedzy i doświadczeniu polega,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków,
pod warunkiem udowodnienia
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia objętego
niniejszym postępowaniem.
Jeżeli Wykonawca potwierdzając
spełnianie tego warunku polega
na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów, winien przedstawić
również dowody potwierdzające,
że Wykonawca będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia objętego niniejszym
postępowaniem, np. pisemne
zobowiązanie Wykonawcy robót
do udostępnienia swojej wiedzy i
doświadczenia zdobytego podczas
realizacji robót wskazanych w
wykazie robót budowlanych, do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu przedmiotowego
zamówienia. Oświadczenie
podpisane przez podmiot trzeci
o udostępnieniu swojej wiedzy i
doświadczenia zdobytego podczas
realizacji robót wskazanych w
wykazie robót budowlanych
jest równoznaczne z tym, iż
podmiot ten będzie brał udział
przy realizacji niniejszego zadania,
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ponieważ zamówienia udziela się
tylko Wykonawcy, który posiada
doświadczenie.
8.3. Do wykazu wykonanych robót
budowlanych, o których mowa w
pkt. 8.2. SIWZ (ujęte w wykazie
robót budowlanych) należy dołączyć
dowody, dotyczące najważniejszych
robót, określające czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujące, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przypadku zamówień na
roboty budowlane dowodem są
poświadczenia lub mogą być inne
dokumenty, jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym
mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego roboty
budowlane wskazane w wykazie
robót budowlanych, o którym mowa
w pkt. 8.2. SIWZ, zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów,
o których mowa w zdaniu pierwszym
pkt. 8.3. SIWZ.
W razie konieczności, szczególnie,
gdy wykaz lub dowody, o
których mowa w pkt. 8.2. i w
pkt. 8.3. SIWZ będą budziły
wątpliwości Zamawiającego
lub gdy z poświadczenia albo
innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane
lub zostało wykonane nienależycie,
Zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego
roboty budowlane były lub miały
zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
Zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane - w postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego
wszczynanych w okresie 12 miesięcy
od dnia wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, wykonawca, w
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miejsce poświadczeń, o których
mowa powyżej może przedkładać
dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie robót budowlanych, które
określone zostały w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817).
8.4. Wykaz osób, sporządzony
według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 5 do SIWZ, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie
usług i kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
W wykazie muszą być wskazane
wszystkie osoby, o których mowa w
pkt. 7.1.3. SIWZ.
Wykonawca może w „Wykazie
osób” przedstawić osoby zdolne
do wykonania zamówienia,
którymi dysponują inne podmioty,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków,
pod warunkiem udowodnienia
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia objętego
niniejszym postępowaniem. W
przypadku, gdy Wykonawca
potwierdzając spełnianie tego
warunku polega na osobach
zdolnych do wykonania zamówienia,
którymi dysponują inne podmioty,
winien przedstawić również
dowody potwierdzające, że
Wykonawca będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia objętego
niniejszym postępowaniem, np.
pisemne zobowiązania podmiotów
dysponujących osobami wskazanymi
w „Wykazie osób”, do oddania tych
osób Wykonawcy do dyspozycji
na okres korzystania z nich przy
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wykonywaniu przedmiotowego
zamówienia.
8.5. Do wykazu osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
przedmiotu zamówienia należy
dołączyć dokumenty, potwierdzające
posiadane uprawnienia oraz
zaświadczenia potwierdzające
przynależność do właściwej Izby
Inżynierów Budownictwa – dotyczy
Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, a
Wykonawca posiada siedzibę lub
miejsce zamieszkania na terenie
Polski – należy przedłożyć przed
podpisaniem umowy zgodnie z pkt.
27.5. SIWZ.
8.6. Oświadczenie nr 3, sporządzone
według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 6 do SIWZ,
potwierdzające, iż osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
przedmiotu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
8.7. Część sprawozdania
finansowego, a jeżeli podlega
ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości, również z opinią
o badanej części sprawozdania,
a w przypadku Wykonawców nie
zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego innych
dokumentów określających obroty
oraz zobowiązania i należności -
za okres nie dłuższy niż ostatnie
trzy lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- za ten okres, potwierdzające
przychód netto ze sprzedaży, nie
mniejszy niż 10 000 000,00 zł
(słownie: dziesięć milionów złotych)
w każdym roku obrotowym.
Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów,
przedkłada również część
sprawozdania finansowego, (a jeżeli
podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości, również z opinią
o badanej części sprawozdania,
a w przypadku Wykonawców nie
zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego innych
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dokumentów określających obroty
oraz zobowiązania i należności -
za okres nie dłuższy niż ostatnie
trzy lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- za ten okres), dotyczącą podmiotu,
z którego zdolności finansowej
korzysta na podstawie art. 26 ust.
2b Ustawy, potwierdzającą przychód
netto ze sprzedaży, nie mniejszy niż
10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć
milionów złotych) w każdym roku
obrotowym).
8.8. Oświadczenie nr 4 -
sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr
7 do SIWZ, potwierdzające,
że Wykonawca nie podlega
obowiązkowi badania sprawozdania
finansowego przez biegłego
rewidenta. Oświadczenie nr 4 wraz
z dokumentami wskazanymi w pkt.
8.7. SIWZ składa Wykonawca, który
jest zobowiązany do sporządzania
sprawozdania finansowego, ale
sprawozdanie to nie podlega
obowiązkowi badania przez biegłego
rewidenta.
8.9. Informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy w kwocie nie mniejszej
niż 5 000 000,00zł (słownie: pięć
milionów złotych), wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów,
przedkłada informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, dotyczącą podmiotu,
z którego zdolności finansowej
korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b
Ustawy, potwierdzającą wysokość
posiadanych przez ten podmiot
środków finansowych lub jego
zdolność kredytową, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej, o których
mowa w pkt. 8.7., w pkt. 8.9., w
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pkt. 8.10. SIWZ, wymaganych
przez Zamawiającego, może
przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego
przez Zamawiającego warunku.
8.12. Wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych, również wykonywanych
w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie- głównych usług - min.
jednej, sporządzony wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4a
do SIWZ. W wykazie usług
Wykonawca ma pokazać całościowe
doświadczenie i swoje kwalifikacje
(tj. wskazać wszystkie usługi we
wskazanym powyżej okresie,
również te usługi, których nie
wykonał lub wykonał nienależycie),
a dowody określające czy usługi
zostały wykonane należycie załączyć
do głównych usług, tj. tych, o których
mowa w ppkt. 7.1.2.1. SIWZ. Zakres
głównych usług, które Wykonawca
w celu oceny spełnienia warunki
wiedzy i doświadczenia, musi
wykazać w wykazie usług wraz
z wartościami tych usług, został
szczegółowo wskazany w pkt. 7.1.2.
SIWZ.
Wykaz usług powinien zawierać:
wartość usług, przedmiot usług,
daty wykonania, dane podmiotów,
na rzecz których usługi zostały
wykonane.
Usługi z pkt. 7.1.2.1. SIWZ mogą
być wykonane w ramach jednego
odrębnego zadania lub mogą być
połączone w ramach jednego
zadania robotami budowlanymi z pkt.
7.1.2.2. SIWZ.
Wykonawca może w wykazie
przedstawić usługi wykonane
przez podmioty, na których
wiedzy i doświadczeniu polega,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków,
pod warunkiem udowodnienia
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia objętego
niniejszym postępowaniem.
Jeżeli Wykonawca potwierdzając
spełnianie tego warunku polega
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na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów, winien przedstawić
również dowody potwierdzające,
że Wykonawca będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia objętego niniejszym
postępowaniem, np. pisemne
zobowiązanie Wykonawcy usług
do udostępnienia swojej wiedzy i
doświadczenia zdobytego podczas
realizacji usług wskazanych w
wykazie usług, do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamówienia.
Oświadczenie podpisane przez
podmiot trzeci o udostępnieniu
swojej wiedzy i doświadczenia
zdobytego podczas realizacji
usług wskazanych w wykazie
usług jest równoznaczne z tym,
iż podmiot ten będzie brał udział
przy realizacji niniejszego zadania,
ponieważ zamówienia udziela się
tylko Wykonawcy, który posiada
doświadczenie.
8.13. Do wykazu wykonanych usług
należy dołączyć dowody, czy usługi,
o których mowa w pkt. 8.12. (ujęte w
wykazie usług) zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
Dowodem będzie poświadczenie
wydane przez Zleceniodawcę, z
tym, że w odniesieniu do usług
okresowych lub ciągłych, dowodem
będzie poświadczenie wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku zamówień na usługi
dowodem może być oświadczenie
Wykonawcy, pod warunkiem,
że z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym
mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w wykazie usług, o którym
mowa w pkt. 8.12. SIWZ, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w zdaniu
pierwszym pkt. 8.13. SIWZ.
W razie konieczności, szczególnie,
gdy wykaz lub dowody, o
których mowa w pkt. 8.12. i w
pkt. 8.13. SIWZ będą budziły
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wątpliwości Zamawiającego
lub gdy z poświadczenia albo
innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane
lub zostało wykonane nienależycie,
Zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego usługi
były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji
lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
Zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane - w postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego
wszczynanych w okresie 12 miesięcy
od dnia wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, wykonawca, w
miejsce poświadczeń, o których
mowa powyżej może przedkładać
dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie usług, które określone
zostały w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817). mogą być przedstawione
przez jednego Wykonawcę lub
wspólnie przez wszystkich członków
konsorcjum.
W przpadku oferty składanej przez
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia do
oferty musi być załączony dokument
ustanawiający pełnomocnika
Wykonawców występujących
wspólnie do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego
- dokument, o którym mowa w
ppkt. 11.6. SIWZ. - tj.pkt. 11.6
- W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie
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niniejszego zamówienia publicznego,
dotyczy również spółek cywilnych,
o ile stosowne zapisy nie wynikają z
treści umowy spółki.
W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, dokument,
ustanawiający Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego
musi być załączony w oryginale
albo załączony, jako kopia
uwierzytelniona notarialnie.
W przypadku Wykonawców
ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia:
oświadczenie nr 1 o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4
ustawy (według wzoru określonego
w załączniku nr 2 do SIWZ)
podpisują wszyscy członkowie
konsorcjum lub Pełnomocnik w
imieniu całego konsorcjum;
oświadczenie nr 2 o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
(według wzoru określonego w
załączniku nr 3 do SIWZ) podpisuje
odrębnie każdy członek konsorcjum
w imieniu swojej firmy;
W przypadku oferty składanej
wspólnie przez kilku Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ocena wymagań
określonych w pkt. 7.1. SIWZ tj.
warunki udziału w postępowaniu z
art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp,
będzie dokonana łącznie w stosunku
do Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
natomiast ocena wymagań
określonych w pkt. 7.2. SIWZ - brak
podstaw do wykluczenia będzie
dokonana odrębnie w stosunku
do Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia.
Jeżeli najkorzystniejsza zostanie
wybrana oferta złożona przez spółkę
cywilną, przed podpisaniem umowy
nalezy przedłożyć umowę spółki
cywilnej,
W przypadku wyboru jako
najkorzystniejszej oferty złożonej
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przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego,
Zamawiający przed zawarciem
umowy żąda umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
Umowa regulująca współpracę w/w
podmiotów powinna zawierać m.in.
określenie celu gospodarczego,
oświadczenie podmiotów o przyjęciu
odpowiedzialności solidarnej,
wskazanie podmiotu, któremu
powierza się prowadzenie spraw
i reprezentację na zewnątrz
(pełnomocnika),
oznaczenie czasu trwania umowy
(wymaga się, aby czas trwania
umowy był nie krótszy niż okres
realizacji zamówienia oraz okres
gwarancji i rękojmi),
zakaz zmian w umowie bez zgody
Zamawiającego.
W przypadku wyboru jako
najkorzystniejszej oferty złożonej
prze Wykonawcę, który w pkt. 11
Formularza Ofertowego wskazał
udział podwykonawców przy
realizacji przedmiotu umowy lub na
potwierdzenie wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu
w zakresie wiedzy i doświadczenia
lub potencjału technicznego oraz
osób zdolnych do wykonania
zamówienia powołał się na potencjał
podmiotu trzeciego a podmiot ten
złożył w ofercie oświadczenie,
tj. pisemne zobowiązanie do
udostępnienia swojej wiedzy i
doświadczenia zdobytego podczas
realizacji inwestycji wskazanych w
„Wykazie robót budowlanych”, do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu przedmiotowego
zamówienia, lub podmiot trzeci złożył
w ofercie oświadczenie, tj. pisemne
zobowiązanie o dysponowaniu
osobami wskazanymi w „Wykazie
osób”, do oddania tych osób
Wykonawcy do dyspozycji na
okres korzystania z nich przy
wykonywaniu przedmiotowego
zamówienia, Wykonawca do 14 dni
po podpisaniu umowy, przedłoży
Zamawiającemu podpisaną z
Podwykonawcą umowę, regulującą
współpracę pomiędzy Wykonawcą
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a Podwykonawcą. W umowie musi
być dokładnie określony zakres
prac, które Wykonawca powierza
Podwykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1) WARUNKI UDZIAŁU -
SYTUACJA PODMIOTOWA
WYKONAWCÓW, W TYM WYMOGI
ZWIĄZANE Z WPISEM DO
REJESTRU ZAWODOWEGO LUB
HANDLOWEGO

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów :
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące:
posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
w tym:
Zamawiający uzna spełnienie ww.
warunku, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunku
udziału w postępowaniu z art. 22 ust.
1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr
113, poz. 759 z póź. zm.) – zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz
dokumenty, o których mowa w ppkt.
9.2. SIWZ

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów :
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące:
posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
w tym:
Zamawiający uzna spełnienie ww.
warunku, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunku
udziału w postępowaniu z art. 22 ust.
1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr
113, poz. 759 z póź. zm.) – zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SIWZ (W
celu oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy
należy załączyć:tj.(Podpisane przez
Wykonawcę, stosownie do treści
art. 44 ustawy Prawo zamówień
publicznych - Oświadczenie nr 1 o
spełnianiu warunków z art. 22 ust.1
pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień
publicznych - sporządzone
według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ; (w
przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe oświadczenia
dla każdego z nich, chyba, że
ze stosownego pełnomocnictwa
wynikać będzie, iż upoważnionym do
złożenia oświadczenia o spełnianiu
warunków z art. 22 ust.1 pkt. 1-4
ustawy Prawo zamówień publicznych
jest inny podmiot, w szczególności
pełnomocnik Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – w takim
wypadku należy dołączyć do oferty
oryginał pełnomocnictwa lub kopię
pełnomocnictwa uwierzytelnioną
notarialnie) oraz dokumenty,
o których mowa w ppkt. 9.2.
SIWZ - 9.2.Aktualny odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej
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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. 1 pkt. 2
ustawy - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert - (W
przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania
Zamawiający przedstawia
następujący Wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy:
W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust.1 ustawy należy załączyć:
9.1. Podpisane przez Wykonawcę,
stosownie do treści art. 44 ustawy
Prawo zamówień publicznych -
Oświadczenie nr 2 o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia, na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do SIWZ (w
przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe oświadczenia
dla każdego z nich i podpisane przez
każdego z Wykonawców odrębnie).
9.3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu. Zaświadczenie musi
być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert - (w
przypadku wspólnego ubiegania
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się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
UWAGA: w przypadku spółek
cywilnych do oferty należy dołączyć
zaświadczenie zarówno dla spółki
jak i dla każdego ze wspólników.
9.4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu. Zaświadczenie musi
być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert - (w
przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
UWAGA: w przypadku spółek
cywilnych do oferty należy dołączyć
zaświadczenie zarówno dla spółki
jak i dla każdego ze wspólników.
9.5. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4 - 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych - wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert -
(w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
9.6. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt
9 ustawy Prawo zamówień
publicznych – wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert -
(w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
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zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
9.7. W przypadku podmiotów
wchodzących w skład grupy
kapitałowej - Listę podmiotów
należących do tej samej grupy
kapitałowej, o których mowa w
art. 24. ust. 2 pkt. 5 ustawy i/lub
oświadczenie(dowód), z którego
jasno musi wynikać, iż istniejące
między nimi powiązania nie
prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, pomimo złożenia
odrębnych ofert w tym samym
postępowaniu.
9.8. W przypadku podmiotów
nienależących do grupy kapitałowej,
wystarczająca będzie informacja o
tym, że podmiot nie należy do grupy
kapitałowej.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2) ZDOLNOŚĆ EKONOMICZNA
I FINANSOWA

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów :
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące:sytuacji
ekonomicznej i finansowej, w tym:
7.1.4.1. Wykonawca musi wykazać,
iż osiągnął roczny obrót, lub posiada
zobowiązania i należności, za okres
nie dłuższy niż trzy ostatnie lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym
okresie, nie mniejszy niż 10 000
000,00 zł (słownie: dziesięć milionów
złotych) w każdym roku obrotowym.
7.1.4.2. Wykonawca musi wykazać
posiadanie środków finansowych
lub zdolność kredytową, w kwocie
nie mniejszej niż 5 000 000,00zł
(słownie: pięć milionów złotych).
7.1.4.3. Wykonawca musi posiadać
opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia. Suma gwarancyjna
polisy nie może być mniejsza niż
10 000 000,00 zł brutto ( słownie:
dziesięć milionów złotych).

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów :
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące:sytuacji
ekonomicznej i finansowej, w tym:
7.1.4.1. Wykonawca musi wykazać,
iż osiągnął roczny obrót, lub posiada
zobowiązania i należności, za okres
nie dłuższy niż trzy ostatnie lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym
okresie, nie mniejszy niż 10 000
000,00 zł (słownie: dziesięć milionów
złotych) w każdym roku obrotowym.
7.1.4.2. Wykonawca musi wykazać
posiadanie środków finansowych
lub zdolność kredytową, w kwocie
nie mniejszej niż 5 000 000,00zł
(słownie: pięć milionów złotych).
7.1.4.3. Wykonawca musi posiadać
opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia. Suma gwarancyjna
polisy nie może być mniejsza niż
10 000 000,00 zł brutto ( słownie:
dziesięć milionów złotych).
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- Zamawiający uzna spełnienie ww.
warunku, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunku
udziału w postępowaniu z art. 22 ust.
1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr
113, poz. 759 z póź. zm.) – zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz
dokumenty, o których mowa w ppkt.
8.7., w ppkt. 8.8., w ppkt. 8.9., w
ppkt. 8.10. SIWZ.

- Zamawiający uzna spełnienie
ww. warunku, jeżeli Wykonawca
złoży oświadczenie o spełnianiu
warunku udziału w postępowaniu z
art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z
2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
SIWZ oraz dokumenty, o których
mowa w ppkt. 8.7. siwz - (8.7.Część
sprawozdania finansowego, a jeżeli
podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości, również z opinią
o badanej części sprawozdania,
a w przypadku Wykonawców nie
zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego innych
dokumentów określających obroty
oraz zobowiązania i należności -
za okres nie dłuższy niż ostatnie
trzy lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- za ten okres, potwierdzające
przychód netto ze sprzedaży,
nie mniejszy niż 10 000 000,00
zł (słownie: dziesięć milionów
złotych) w każdym roku obrotowym.
Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów,
przedkłada również część
sprawozdania finansowego, (a jeżeli
podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości, również z opinią
o badanej części sprawozdania,
a w przypadku Wykonawców nie
zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego innych
dokumentów określających obroty
oraz zobowiązania i należności -
za okres nie dłuższy niż ostatnie
trzy lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- za ten okres), dotyczącą podmiotu,
z którego zdolności finansowej
korzysta na podstawie art. 26
ust. 2b Ustawy, potwierdzającą
przychód netto ze sprzedaży,
nie mniejszy niż 10 000 000,00
zł (słownie: dziesięć milionów
złotych) w każdym roku obrotowym);
w ppkt. 8.8. (Oświadczenie nr
4 - sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr
7 do SIWZ, potwierdzające,
że Wykonawca nie podlega
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obowiązkowi badania sprawozdania
finansowego przez biegłego
rewidenta. Oświadczenie nr 4 wraz
z dokumentami wskazanymi w pkt.
8.7. SIWZ składa Wykonawca, który
jest zobowiązany do sporządzania
sprawozdania finansowego, ale
sprawozdanie to nie podlega
obowiązkowi badania przez
biegłego rewidenta); w ppkt.
8.9.siwz tj.(Informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy w kwocie nie mniejszej
niż 5 000 000,00zł (słownie: pięć
milionów złotych), wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów,
przedkłada informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, dotyczącą podmiotu,
z którego zdolności finansowej
korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b
Ustawy, potwierdzającą wysokość
posiadanych przez ten podmiot
środków finansowych lub jego
zdolność kredytową, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej, o których
mowa w pkt. 8.7., w pkt. 8.9., w
pkt. 8.10. SIWZ, wymaganych
przez Zamawiającego, może
przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego
przez Zamawiającego warunku.);
w ppkt. 8.10. SIWZ. - tj. (Opłaconą
polisę a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia. Suma gwarancyjna
polisy nie może być mniejsza niż
10 000 000,00 zł brutto (słownie:
dziesięć milionów złotych). Do
polisy należy dołączyć dowód jej
opłacenia.).
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) KWALIFIKACJE
TECHNICZNE

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów :
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące
dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, w tym:
Wykonawca, musi dysponować
osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia, tj. musi
wskazać następujące osoby:
7.1.3.1. Ekspert 1 i Ekspert 2
- zatrudnieni na stanowisku
Projektant, posiadający co najmniej
5 lat doświadczenia (licząc do dnia
składania ofert) w projektowaniu
oczyszczalni ścieków oraz
posiadający uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
uprawniające do projektowania
obiektu budowlanego będącego
przedmiotem zamówienia wydane na
podstawie obecnie obowiązujących
przepisów prawa (lub uprawnienia
w zakresie projektowania
obiektu budowlanego będącego
przedmiotem zamówienia wydane na
podstawie wcześniej obwiązujących
przepisów, wystarczające do
realizacji przedmiotu zamówienia w
zakresie projektowania oczyszczalni
ścieków) jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich
uprawnień oraz Wykonawca
posiadający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terytorium Polski
musi posiadać zaświadczenie
potwierdzające przynależność
do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa - liczba osób - 2.
Zamawiający wymaga, aby 2
osoby zatrudnione na stanowisku
i pełniące funkcje projektantów
były zatrudnione na umowę o
pracę. Podyktowane jest to tym,
iż Zamawiający wymaga, by
przynajmniej dwie osoby, tj. osoba
projektująca i osoba sprawdzająca
Projekt uczestniczyły w całym

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów :
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące
dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, w tym:
Wykonawca, musi dysponować
osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia, tj. musi
wskazać następujące osoby:
7.1.3.1. Ekspert 1 i Ekspert 2
- zatrudnieni na stanowisku
Projektant, posiadający co najmniej
5 lat doświadczenia (licząc do dnia
składania ofert) w projektowaniu
budowy lub rozbudowy lub
modernizacji oczyszczalni ścieków
oraz posiadający uprawnienia
budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
uprawniające do projektowania
obiektu budowlanego będącego
przedmiotem zamówienia wydane na
podstawie obecnie obowiązujących
przepisów prawa (lub uprawnienia
w zakresie projektowania
obiektu budowlanego będącego
przedmiotem zamówienia wydane na
podstawie wcześniej obwiązujących
przepisów, wystarczające do
realizacji przedmiotu zamówienia w
zakresie projektowania oczyszczalni
ścieków) jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich
uprawnień oraz Wykonawca
posiadający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terytorium Polski
musi posiadać zaświadczenie
potwierdzające przynależność
do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa - liczba osób - 2.
7.1.3.2. Ekspert 3 – Technolog
– posiadający co najmniej 5 lat
doświadczenia zawodowego
w opracowywaniu technologii
oczyszczalni ścieków, o
przepustowości co najmniej 2 500
m3/d. Osoba na tym stanowisku, w
ramach posiadanego doświadczenia
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procesie od jego rozpoczęcia aż do
zakończenia.
7.1.3.2. Ekspert 3 – Technolog
– posiadający co najmniej 5 lat
doświadczenia zawodowego
w opracowywaniu technologii
oczyszczalni ścieków, o
przepustowości co najmniej 2 500
m3/d. Osoba na tym stanowisku, w
ramach posiadanego doświadczenia
zawodowego musi wykazać, iż w tym
okresie uczestniczyła w realizacji
min. 3 podobnych inwestycji i
brała udział w rozruchach min. 3
oczyszczalni ścieków (informacje te
należy wpisać w wykazie osób).
7.1.3.3. Ekspert 4 – Kierownik
Budowy musi posiadać co najmniej
10 lat doświadczenia (licząc do
dnia składania ofert) na stanowisku
kierownika budowy z zakresu
budowy oczyszczalni ścieków
(min. 3 kontrakty) oraz musi
posiadać uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń
wydane na podstawie obecnie
obowiązujących przepisów prawa
(lub uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej
obwiązujących przepisów,
wystarczające do realizacji
przedmiotu zamówienia w zakresie
pełnienia funkcji Kierownika
Budowy ) jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich
uprawnień oraz Wykonawca
posiadający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terytorium Polski
musi posiadać zaświadczenie
potwierdzające przynależność
do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa.
7.1.3.4. Ekspert 5 – Kierownik
robót budowlanych musi posiadać
co najmniej 5 lat doświadczenia
(licząc do dnia składania ofert)
na stanowisku kierownika robót
budowlanych z zakresu budowy
oczyszczalni ścieków (min. 2
kontrakty) oraz musi posiadać
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń
wydane na podstawie obecnie
obowiązujących przepisów prawa
(lub uprawnienia budowlane

zawodowego musi wykazać, iż w tym
okresie uczestniczyła w realizacji
min. 2 podobnych inwestycji i
brała udział w rozruchach min. 2
oczyszczalni ścieków (informacje te
należy wpisać w wykazie osób).
7.1.3.3. Ekspert 4 – Kierownik
Budowy musi posiadać co najmniej
10 lat doświadczenia zawodowego
(licząc do dnia składania ofert), w
tym co najmniej 5 lat na stanowisku
kierownika budowy z zakresu
budowy lub rozbudowy (przebudowy)
lub modernizacji oczyszczalni
ścieków (min. 3 kontrakty) oraz
musi posiadać uprawnienia
budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń wydane na podstawie
obecnie obowiązujących przepisów
prawa (lub uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej
obwiązujących przepisów,
wystarczające do realizacji
przedmiotu zamówienia w zakresie
pełnienia funkcji Kierownika
Budowy ) jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich
uprawnień oraz Wykonawca
posiadający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terytorium Polski
musi posiadać zaświadczenie
potwierdzające przynależność
do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa.
7.1.3.4. Ekspert 5 – Kierownik
robót budowlanych musi posiadać
co najmniej 5 lat doświadczenia
(licząc do dnia składania ofert)
na stanowisku kierownika robót
budowlanych z zakresu budowy
lub rozbudowy (przebudowy)
lub modernizacji oczyszczalni
ścieków (min. 2 kontrakty) oraz
musi posiadać uprawnienia
budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń wydane na podstawie
obecnie obowiązujących przepisów
prawa (lub uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej
obwiązujących przepisów,
wystarczające do realizacji
przedmiotu zamówienia w zakresie
pełnienia funkcji Kierownika Robót
Budowlanych), jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania
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wydane na podstawie wcześniej
obwiązujących przepisów,
wystarczające do realizacji
przedmiotu zamówienia w zakresie
pełnienia funkcji Kierownika Robót
Budowlanych), jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień oraz Wykonawca
posiadający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terytorium Polski
musi posiadać zaświadczenie
potwierdzające przynależność
do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa.
7.1.3.5. Ekspert 6 - Kierownik
Robót Sanitarnych musi posiadać
co najmniej 5 lat doświadczenia
(licząc do dnia składania ofert)
na stanowisku kierownika robót
sanitarnych z zakresu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej i/lub sieci
wodociągowej i/lub oczyszczalni
ścieków (min. 2 kontrakty) oraz musi
posiadać uprawnienia budowlane
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
uprawniające do kierowania robotami
budowlanymi sanitarnymi wydane na
podstawie obecnie obowiązujących
przepisów prawa (lub uprawnienia
w zakresie sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych wydane na
podstawie wcześniej obwiązujących
przepisów, wystarczające do
realizacji przedmiotu zamówienia w
zakresie pełnienia funkcji Kierownika
Robót Sanitarnych) jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień oraz Wykonawca
posiadający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terytorium Polski
musi posiadać zaświadczenie
potwierdzające przynależność do
Izby Inżynierów Budownictwa.
7.1.3.6. Ekspert 6 - Kierownik Robót
Elektrycznych i AKPiA musi posiadać
co najmniej 5 lat doświadczenia
(licząc do dnia składania ofert)
na stanowisku kierownika robót
instalacji elektrycznych i AKPiA
(min. 2 kontrakty) oraz musi
posiadać uprawnienia budowlane
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

takich uprawnień oraz Wykonawca
posiadający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terytorium Polski
musi posiadać zaświadczenie
potwierdzające przynależność
do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa.
7.1.3.5. Ekspert 6 - Kierownik
Robót Sanitarnych musi posiadać
co najmniej 5 lat doświadczenia
(licząc do dnia składania ofert)
na stanowisku kierownika robót
sanitarnych z zakresu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej i/lub sieci
wodociągowej i/lub oczyszczalni
ścieków (min. 2 kontrakty) oraz musi
posiadać uprawnienia budowlane
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
uprawniające do kierowania robotami
budowlanymi sanitarnymi wydane na
podstawie obecnie obowiązujących
przepisów prawa (lub uprawnienia
w zakresie sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych wydane na
podstawie wcześniej obwiązujących
przepisów, wystarczające do
realizacji przedmiotu zamówienia w
zakresie pełnienia funkcji Kierownika
Robót Sanitarnych) jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień oraz Wykonawca
posiadający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terytorium Polski
musi posiadać zaświadczenie
potwierdzające przynależność do
Izby Inżynierów Budownictwa.
7.1.3.6. Ekspert 6 - Kierownik Robót
Elektrycznych i AKPiA musi posiadać
co najmniej 5 lat doświadczenia
(licząc do dnia składania ofert)
na stanowisku kierownika robót
instalacji elektrycznych i AKPiA
(min. 2 kontrakty) oraz musi
posiadać uprawnienia budowlane
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
uprawniające do kierowania
robotami elektrycznymi lub
elektroenergetycznymi wydane na
podstawie obecnie obowiązujących
przepisów prawa (lub uprawnienia
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i
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uprawniające do kierowania
robotami elektrycznymi lub
elektroenergetycznymi wydane na
podstawie obecnie obowiązujących
przepisów prawa (lub uprawnienia
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych wydane na
podstawie wcześniej obwiązujących
przepisów, wystarczające do
realizacji przedmiotu zamówienia w
zakresie pełnienia funkcji Kierownika
Robót Elektrycznych i AKPiA)
jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień oraz
Wykonawca posiadający siedzibę lub
miejsce zamieszkania na terytorium
Polski musi posiadać zaświadczenie
potwierdzające przynależność do
Izby Inżynierów Budownictwa.
- Zamawiający uzna spełnienie ww.
warunku, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunku
udziału w postępowaniu z art. 22 ust.
1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr
113, poz. 759 z póź. zm.) – zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz
dokumenty, o których mowa w ppkt.
8.4. i w ppkt. 8.6. SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące:
posiadania wiedzy i doświadczenia,
w tym:
Wykonawca wykaże się
odpowiednim doświadczeniem w
zakresie niezbędnym do oceny
spełnienia przez Wykonawcę
powyższego warunku tj., w ciągu
ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wykonał, zgodnie z
Warunkami Kontraktowymi FIDIC:
7.1.2.1. co najmniej jedną
najważniejszą robotę budowlaną
polegającą na zaprojektowaniu
i wybudowaniu lub rozbudowie
lub modernizacji oczyszczalni
ścieków komunalnych dopuszczonej
do użytkowania, stosując
zaproponowany typ technologii
o przepustowości minimum 20
000 RLM, o wartości końcowej nie
mniejszej niż 10 000 000 PLN (w
przypadku konieczności przeliczenia
wartości robót z innej waluty

elektroenergetycznych wydane na
podstawie wcześniej obwiązujących
przepisów, wystarczające do
realizacji przedmiotu zamówienia w
zakresie pełnienia funkcji Kierownika
Robót Elektrycznych i AKPiA)
jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień oraz
Wykonawca posiadający siedzibę lub
miejsce zamieszkania na terytorium
Polski musi posiadać zaświadczenie
potwierdzające przynależność do
Izby Inżynierów Budownictwa.
- Zamawiający uzna spełnienie ww.
warunku, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunku
udziału w postępowaniu z art. 22 ust.
1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr
113, poz. 759 z póź. zm.) – zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz
dokumenty, o których mowa w ppkt.
8.4.- tj. Wykaz osób, sporządzony
według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 5 do SIWZ, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie
usług i kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
Wykonawca może w „Wykazie
osób” przedstawić osoby zdolne
do wykonania zamówienia,
którymi dysponują inne podmioty,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków,
pod warunkiem udowodnienia
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia objętego
niniejszym postępowaniem. W
przypadku, gdy Wykonawca
potwierdzając spełnianie tego
warunku polega na osobach
zdolnych do wykonania zamówienia,
którymi dysponują inne podmioty,
winien przedstawić również
dowody potwierdzające, że
Wykonawca będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia objętego
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Wykonawca przyjmie średni kurs
NBP z dnia publikacji ogłoszenia
dotyczącego niniejszego przetargu
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej).
7.1.2.2. co najmniej jedną
najważniejszą robotę budowlaną
polegającą na zaprojektowaniu i
wybudowaniu lub rozbudowie lub
modernizacji suszarni odpadów
komunalnych o powierzchni hal
suszarniczych co najmniej 1000
m², pracującej przynajmniej 12
miesięcy do dnia dopuszczenia
jej do użytkowania (w przypadku
konieczności przeliczenia wartości
robót z innej waluty Wykonawca
przyjmie średni kurs NBP z dnia
publikacji ogłoszenia dotyczącego
niniejszego przetargu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej).
Roboty z ppkt. 7.1.2.1. i z pkt.
7.1.2.2. mogą być wykonane w
ramach jednego zadania lub w
ramach dwóch zadań (dwie umowy)
z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających
czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010r., Nr 113, poz. 759 z
póź. zm.) Zamawiający będzie
oceniał zdolność Wykonawców do
należytego wykonania zamówienia w
szczególności w odniesieniu do jego
rzetelności, kwalifikacji, efektywności
i doświadczenia. Wykonawca do
oceny spełnienia powyższego
warunku powinien w wykazie robót
pokazać całościowe doświadczenie
i swoje kwalifikacje (wszystkie
roboty budowlane we wskazanym
powyżej okresie, również te roboty
budowlane, których nie wykonał
lub wykonał należycie i informacje
te wskazać w wykazie robót), a
dowody określające czy roboty
zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujące, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone powinien załączyć do

niniejszym postępowaniem,
np. pisemne zobowiązania
podmiotów dysponujących
osobami wskazanymi w „Wykazie
osób”, do oddania tych osób
Wykonawcy do dyspozycji na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamówienia i w
ppkt. 8.6. SIWZ- tj. Oświadczenie
nr 3, sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 6
do SIWZ, potwierdzające, iż
osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu przedmiotu
zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich
uprawnień.
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące:
posiadania wiedzy i doświadczenia,
w tym:
Wykonawca wykaże się
odpowiednim doświadczeniem w
zakresie niezbędnym do oceny
spełnienia przez Wykonawcę
powyższego warunku, tj.:
7.1.2.1. w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał co najmniej
jedną główną usługę polegającą
na zaprojektowaniu budowy
lub rozbudowy lub modernizacji
suszarni odpadów komunalnych
o powierzchni hal suszarniczych
co najmniej 1100 m², i uzyskał na
ten Projekt prawomocną decyzję
pozwolenia na budowę (w przypadku
konieczności przeliczenia wartości
robót z innej waluty Wykonawca
przyjmie średni kurs NBP z dnia
publikacji ogłoszenia dotyczącego
niniejszego przetargu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej).
7.1.2.2. w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał, co najmniej jedną
najważniejszą robotę budowlaną
polegającą na wybudowaniu lub
rozbudowie lub modernizacji
suszarni odpadów komunalnych
o powierzchni hal suszarniczych,
co najmniej 1100 m², pracującej
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najważniejszych robót, tj. tych, o
których mowa w ppkt. 7.1.2.1. i z pkt.
7.1.2.2. SIWZ.
- Zamawiający uzna spełnienie ww.
warunku, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunku
udziału w postępowaniu z art. 22 ust.
1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z
póź. zm.) – zgodnie z Załącznikiem
nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o
których mowa w ppkt. 8.2. i w ppkt.
8.3. SIWZ.

przynajmniej 12 miesięcy do dnia
dopuszczenia jej do użytkowania (w
przypadku konieczności przeliczenia
wartości robót z innej waluty
Wykonawca przyjmie średni kurs
NBP z dnia publikacji ogłoszenia
dotyczącego niniejszego przetargu
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej).
7.1.2.3. w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał, zgodnie z
Warunkami Kontraktowymi FIDIC,
co najmniej jedną najważniejszą
robotę budowlaną polegającą na
zaprojektowaniu i wybudowaniu
lub rozbudowie lub modernizacji na
podstawie sporządzonego projektu
oczyszczalni ścieków komunalnych
dopuszczonej do użytkowania,
stosując zaproponowany typ
technologii o przepustowości
minimum 20 000 RLM, o wartości
końcowej nie mniejszej niż 10 000
000 PLN (w przypadku konieczności
przeliczenia wartości robót z
innej waluty Wykonawca przyjmie
średni kurs NBP z dnia publikacji
ogłoszenia dotyczącego niniejszego
przetargu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej).
Usługi z pkt. 7.1.2.1. SIWZ mogą
być wykonane w ramach jednego
odrębnego zadania lub mogą być
połączone w ramach jednego
zadania robotami budowlanymi z pkt.
7.1.2.2. SIWZ.
Roboty budowlane z pkt. 7.1.2.2.
SIWZ mogą być wykonane w ramach
jednego odrębnego zadania lub
mogą być połączone w ramach
jednego zadania z usługami z pkt.
7.1.2.1. SIWZ.
Roboty z ppkt. 7.1.2.3. SIWZ mogą
być wykonane:
- W ramach jednego zadania
„zaprojektuj i wybuduj”( zgodnie z
zapisami art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113,
poz. 759 z póź. zm.))
lub
- W ramach dwóch zadań -
„zaprojektuj” i na podstawie
projektu „wybuduj”. Jeżeli
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Wykonawca do oceny spełnienia
powyższego warunku wykaże
się dwoma zadaniami, tj. osobno
zaprojektowaniem i osobno
wybudowaniem obiektu, musi
mieć na uwadze, iż Zamawiający
dopuszcza takie rozwiązanie, by
Wykonawca mógł wykazać się
osobno zarówno zaprojektowaniem
jak i osobno wybudowaniem lub
rozbudową lub modernizacją, ale
tego samego obiektu. Zamawiający
uzna spełnienie powyższego
warunku, gdy Wykonawca wykaże,
iż zaprojektowanie w/w obiektu (np.
przez jednego z konsorcjantów) i
wybudowanie w/w obiektu (np. przez
drugiego z konsorcjantów) było na
podstawie tego projektu.
W odniesieniu do USŁUG - należy
podać ich wartości, przedmiot, daty
wykonania i podmioty, na rzecz
których usługi zostały wykonane
oraz załączyć dowody dotyczące
głównych usług, czy zostały
wykonane należycie.
W odniesieniu do ROBÓT
BUDOWLANYCH - należy podać
ich rodzaj i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączyć dowody
dotyczące najważniejszych robót,
określające czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty
oraz wskazujące, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
Oczyszczalnia ścieków komunalnych
- w zakresie budowy, rozbudowy,
przebudowy, modernizacji
oczyszczalni ścieków komunalnych
Zamawiający dopuszcza również
inwestycje, przedmiotem których
była budowa, modernizacja lub
przebudowa oczyszczalni ścieków
mechaniczno - biologicznej bądź
oczyszczalni ścieków mechaniczno -
biologicznej z usuwaniem związków
biogennych.
Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010r., Nr 113, poz. 759 z
póź. zm.) Zamawiający będzie
oceniał zdolność Wykonawców do
należytego wykonania zamówienia
w szczególności w odniesieniu
do jego rzetelności, kwalifikacji,
efektywności i doświadczenia.
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Wykonawca do oceny spełnienia
powyższego warunku powinien
zarówno w wykazie usług jak i w
wykazie robót pokazać całościowe
doświadczenie i swoje kwalifikacje
(wszystkie usługi i wszystkie roboty
budowlane we wskazanym powyżej
okresie, również te usługi i te roboty
budowlane, których nie wykonał lub
wykonał nienależycie i informacje
te wskazać w odniesieniu do usług
projektowania w wykazie usług, w
odniesieniu do robót budowlanych
- w wykazie robót budowlanych),
a dowody określające czy usługi
zostały wykonane należycie, a roboty
budowlane zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujące,
czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone powinien
załączyć do głównych usług i
najważniejszych robót.
- Zamawiający uzna spełnienie
ww. warunku, jeżeli Wykonawca
złoży oświadczenie o spełnianiu
warunku udziału w postępowaniu
z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z
2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
SIWZ oraz dokumenty, o których
mowa w ppkt. 8.2. - tj. Wykaz robót
budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, sporządzony
wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 4 do SIWZ. W wykazie robót
budowlanych Wykonawca ma
pokazać całościowe doświadczenie
i swoje kwalifikacje (tj. wskazać
wszystkie roboty budowlane we
wskazanym powyżej okresie,
również te roboty budowlane,
których nie wykonał lub wykonał
nienależycie), a dowody określające
czy roboty zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujące,
czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone powinien
załączyć do najważniejszych robót,
tj. tych, o których mowa w ppkt.
7.1.2.2. i z pkt. 7.1.2.3. SIWZ.
Zakres najważniejszych robót
budowlanych, które Wykonawca
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w celu oceny spełnienia warunki
wiedzy i doświadczenia, musi
wykazać w wykazie robót wraz
z wartościami tych robót, został
szczegółowo wskazany w pkt. 7.1.2.
SIWZ.
Wykaz robót powinien zawierać:
rodzaj i wartość robót, daty i miejsca
wykonania.
Roboty budowlane z pkt. 7.1.2.2.
SIWZ mogą być wykonane w ramach
jednego odrębnego zadania lub
mogą być połączone w ramach
jednego zadania z usługami z pkt.
7.1.2.1. SIWZ.
Roboty z ppkt. 7.1.2.3. SIWZ mogą
być wykonane:
-W ramach jednego zadania
„zaprojektuj i wybuduj”( zgodnie z
zapisami art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113,
poz. 759 z póź. zm.))
lub
- W ramach dwóch zadań -
„zaprojektuj” i na podstawie
projektu „wybuduj”. Jeżeli
Wykonawca do oceny spełnienia
powyższego warunku wykaże
się dwoma zadaniami, tj. osobno
zaprojektowaniem i osobno
wybudowaniem obiektu, musi
mieć na uwadze, iż Zamawiający
dopuszcza takie rozwiązanie, by
Wykonawca mógł wykazać się
osobno zarówno zaprojektowaniem
jak i osobno wybudowaniem lub
rozbudową lub modernizacją, ale
tego samego obiektu.
Zamawiający uzna spełnienie
powyższego warunku, gdy
Wykonawca wykaże, iż
zaprojektowanie w/w obiektu (np.
przez jednego z konsorcjantów) i
wybudowanie w/w obiektu (np. przez
drugiego z konsorcjantów) było na
podstawie tego projektu.
Wykonawca może w wykazie
przedstawić roboty wykonane
przez podmioty, na których
wiedzy i doświadczeniu polega,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków,
pod warunkiem udowodnienia
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia objętego
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niniejszym postępowaniem.
Jeżeli Wykonawca potwierdzając
spełnianie tego warunku polega
na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów, winien przedstawić
również dowody potwierdzające,
że Wykonawca będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia objętego niniejszym
postępowaniem, np. pisemne
zobowiązanie Wykonawcy robót
do udostępnienia swojej wiedzy i
doświadczenia zdobytego podczas
realizacji robót wskazanych w
wykazie robót budowlanych, do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu przedmiotowego
zamówienia. Oświadczenie
podpisane przez podmiot trzeci
o udostępnieniu swojej wiedzy i
doświadczenia zdobytego podczas
realizacji robót wskazanych w
wykazie robót budowlanych
jest równoznaczne z tym, iż
podmiot ten będzie brał udział
przy realizacji niniejszego zadania,
ponieważ zamówienia udziela się
tylko Wykonawcy, który posiada
doświadczenie.
i w ppkt. 8.3. SIWZ - tj. Do wykazu
wykonanych robót budowlanych,
o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ
(ujęte w wykazie robót budowlanych)
należy dołączyć dowody, dotyczące
najważniejszych robót, określające
czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujące,
czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
W przypadku zamówień na
roboty budowlane dowodem są
poświadczenia lub mogą być inne
dokumenty, jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym
mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego roboty
budowlane wskazane w wykazie
robót budowlanych, o którym mowa
w pkt. 8.2. SIWZ, zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów,
o których mowa w zdaniu pierwszym
pkt. 8.3. SIWZ.
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W razie konieczności, szczególnie,
gdy wykaz lub dowody, o
których mowa w pkt. 8.2. i w
pkt. 8.3. SIWZ będą budziły
wątpliwości Zamawiającego
lub gdy z poświadczenia albo
innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane
lub zostało wykonane nienależycie,
Zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego
roboty budowlane były lub miały
zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
Zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane - w postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego
wszczynanych w okresie 12 miesięcy
od dnia wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, wykonawca, w
miejsce poświadczeń, o których
mowa powyżej może przedkładać
dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie robót budowlanych, które
określone zostały w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817).
oraz w ppkt. 8.12- tj. Wykaz
wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych,
również wykonywanych w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie- głównych
usług - min. jednej, sporządzony
wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 4a do SIWZ. W wykazie usług
Wykonawca ma pokazać całościowe
doświadczenie i swoje kwalifikacje
(tj. wskazać wszystkie usługi we
wskazanym powyżej okresie,
również te usługi, których nie
wykonał lub wykonał nienależycie),
a dowody określające czy usługi
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zostały wykonane należycie załączyć
do głównych usług, tj. tych, o których
mowa w ppkt. 7.1.2.1. SIWZ. Zakres
głównych usług, które Wykonawca
w celu oceny spełnienia warunki
wiedzy i doświadczenia, musi
wykazać w wykazie usług wraz
z wartościami tych usług, został
szczegółowo wskazany w pkt. 7.1.2.
SIWZ.
Wykaz usług powinien zawierać:
wartość usług, przedmiot usług,
daty wykonania, dane podmiotów,
na rzecz których usługi zostały
wykonane.
Usługi z pkt. 7.1.2.1. SIWZ mogą
być wykonane w ramach jednego
odrębnego zadania lub mogą być
połączone w ramach jednego
zadania robotami budowlanymi z pkt.
7.1.2.2. SIWZ.
Wykonawca może w wykazie
przedstawić usługi wykonane
przez podmioty, na których
wiedzy i doświadczeniu polega,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków,
pod warunkiem udowodnienia
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia objętego
niniejszym postępowaniem.
Jeżeli Wykonawca potwierdzając
spełnianie tego warunku polega
na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów, winien przedstawić
również dowody potwierdzające,
że Wykonawca będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia objętego niniejszym
postępowaniem, np. pisemne
zobowiązanie Wykonawcy usług
do udostępnienia swojej wiedzy i
doświadczenia zdobytego podczas
realizacji usług wskazanych w
wykazie usług, do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamówienia.
Oświadczenie podpisane przez
podmiot trzeci o udostępnieniu
swojej wiedzy i doświadczenia
zdobytego podczas realizacji
usług wskazanych w wykazie
usług jest równoznaczne z tym,
iż podmiot ten będzie brał udział
przy realizacji niniejszego zadania,
ponieważ zamówienia udziela się
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tylko Wykonawcy, który posiada
doświadczenie.
i w ppkt. 8.13. SIWZ. - tj. Do wykazu
wykonanych usług należy dołączyć
dowody, czy usługi, o których
mowa w pkt. 8.12. (ujęte w wykazie
usług) zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dowodem będzie poświadczenie
wydane przez Zleceniodawcę, z
tym, że w odniesieniu do usług
okresowych lub ciągłych, dowodem
będzie poświadczenie wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku zamówień na usługi
dowodem może być oświadczenie
Wykonawcy, pod warunkiem,
że z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym
mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w wykazie usług, o którym
mowa w pkt. 8.12. SIWZ, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w zdaniu
pierwszym pkt. 8.13. SIWZ.
W razie konieczności, szczególnie,
gdy wykaz lub dowody, o
których mowa w pkt. 8.12. i w
pkt. 8.13. SIWZ będą budziły
wątpliwości Zamawiającego
lub gdy z poświadczenia albo
innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane
lub zostało wykonane nienależycie,
Zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego usługi
były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji
lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
Zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane - w postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego
wszczynanych w okresie 12 miesięcy
od dnia wejścia w życie niniejszego
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rozporządzenia, wykonawca, w
miejsce poświadczeń, o których
mowa powyżej może przedkładać
dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie usług, które określone
zostały w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817).

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.2.1) KRYTERIA UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA

Zamiast:

Oferta najkorzystniejsza
ekonomicznie z uwzględnieniem
kryteriów, kryteria określone poniżej:
1. Cena. Waga 70
2. Parametry techniczne:
zainstalowana moc. waga 10
3. Parametry techniczne:
energochłonność,. Waga 10
4. Termin gwarancji (5 lai i powyżej).
Waga 10.

Powinno być:

Oferta najkorzystniejsza
ekonomicznie z uwzględnieniem
kryteriów, kryteria określone poniżej:
1. Cena. Waga 75
2. Parametry techniczne:
zainstalowana moc. waga 5
3. Parametry techniczne:
energochłonność,. Waga 10
4. Termin gwarancji (5 lai i powyżej).
Waga 10.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.4) TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zamiast:
17.06.2013 - 14:30

Powinno być:
28.06.2013 - 14:30

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.7) WARUNKI OTWARCIA
OFERT

Zamiast:
17.06.2013 - 15:00

Powinno być:
28.06.2013 - 15:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE

Zamiast:

10. Powoływanie się na podmiot
trzeci:
10.1. Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w pkt. 7. SIWZ polega na
wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części
zamówienia, należy załączyć:
10.1.1. pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, co
jest rozumiane, że podmioty te
będą brały udział przy realizacji
zamówienia, ponieważ zamówienia
udziela się wykonawcy, który
posiada doświadczenie.

Powinno być:

10. Powoływanie się na podmiot
trzeci:
10.1. Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnianie warunków, polega na
wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części
zamówienia, należy załączyć:
- 10.1.1. pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, co
jest rozumiane, że podmioty te
będą brały udział przy realizacji
zamówienia, ponieważ zamówienia
udziela się wykonawcy, który
posiada doświadczenie.
- 10.1.2. w odniesieniu do tych
podmiotów, dokumenty, o których
mowa w pkt. 9. SIWZ,- TJ. W
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10.1.2. w odniesieniu do tych
podmiotów, dokumenty, o których
mowa w pkt. 9. SIWZ,
10.1.3. w odniesieniu do tych
podmiotów, dokument, o którym
mowa w pkt. 8.10. SIWZ,
10.1.4. w odniesieniu do tych
podmiotów, Oświadczenie nr
5, o którym mowa w pkt. 8.11.
SIWZ, jeżeli z treści oświadczenia
(pkt.10.1.1.) nie będą wynikać wprost
informacje podane w niniejszym
oświadczeniu;
10.2. Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w pkt. 7. SIWZ polega na
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części
zamówienia, należy załączyć:
10.2.1. pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
10.2.2. w odniesieniu do tych
podmiotów, dokumenty, o których
mowa w pkt. 9. SIWZ,
10.2.3. w odniesieniu do tych
podmiotów, Oświadczenie nr
5, o którym mowa w pkt. 8.11.
SIWZ, jeżeli z treści oświadczenia
(pkt.10.2.1.) nie będą wynikać wprost
informacje podane w niniejszym
oświadczeniu;
10.3. Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w pkt. 7. SIWZ polega
na zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części
zamówienia, należy załączyć:
10.3.1. pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
10.3.2. w odniesieniu do tych
podmiotów, dokumenty, o których
mowa w pkt. 8.7. SIWZ,
10.3.3. w odniesieniu do tych
podmiotów, dokument, o którym
mowa w pkt. 8.9. SIWZ,

celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust.1 ustawy należy załączyć:
9.1. Podpisane przez Wykonawcę,
stosownie do treści art. 44 ustawy
Prawo zamówień publicznych -
Oświadczenie nr 2 o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia, na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do SIWZ (w
przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe oświadczenia
dla każdego z nich i podpisane przez
każdego z Wykonawców odrębnie).
9.2. 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. 1 pkt. 2
ustawy - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert - (W
przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą
brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla
Wykonawcy, określone w pkt 9.
SIWZ.
9.3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
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10.3.4. w odniesieniu do tych
podmiotów, Oświadczenie nr
5, o którym mowa w pkt. 8.11.
SIWZ, jeżeli z treści oświadczenia
(pkt.10.3.1.) nie będą wynikać wprost
informacje podane w niniejszym
oświadczeniu;
10.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z
2010r., Nr 113, poz. 759 z póź.
zm.), polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy pzp,
Zamawiający w celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów
żąda od Wykonawcy, w odniesieniu
do tych podmiotów, przedstawienia
stosowych oświadczeń, o których
mowa w pkt.10.1.1. i/lub pkt. 10.2.1.
i/lub 10.3.1.,a jeżeli z ich treści nie
będą wprost wynikać informacje, o
których mowa w pkt. 8.11. SIWZ,
to również Oświadczenie nr 5
stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ.

wykonania decyzji właściwego
organu. Zaświadczenie musi
być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert - (w
przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
UWAGA: w przypadku spółek
cywilnych do oferty należy dołączyć
zaświadczenie zarówno dla spółki
jak i dla każdego ze wspólników.
9.4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu. Zaświadczenie musi
być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert - (w
przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
UWAGA: w przypadku spółek
cywilnych do oferty należy dołączyć
zaświadczenie zarówno dla spółki
jak i dla każdego ze wspólników.
9.5. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4 - 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych - wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert -
(w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
9.6. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt
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9 ustawy Prawo zamówień
publicznych – wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert -
(w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
9.7. W przypadku podmiotów
wchodzących w skład grupy
kapitałowej - Listę podmiotów
należących do tej samej grupy
kapitałowej, o których mowa w
art. 24. ust. 2 pkt. 5 ustawy i/lub
oświadczenie(dowód), z którego
jasno musi wynikać, iż istniejące
między nimi powiązania nie
prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, pomimo złożenia
odrębnych ofert w tym samym
postępowaniu.
9.8. W przypadku podmiotów
nienależących do grupy kapitałowej,
wystarczająca będzie informacja o
tym, że podmiot nie należy do grupy
kapitałowej.
- 10.1.3. w odniesieniu do tych
podmiotów, dokument, o którym
mowa w pkt. 8.10. SIWZ,- TJ.
Opłaconą polisę a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia. Suma gwarancyjna
polisy nie może być mniejsza niż
10 000 000,00 zł brutto (słownie:
dziesięć milionów złotych). Do polisy
należy dołączyć dowód jej opłacenia.
- 10.1.4. w odniesieniu do tych
podmiotów, Oświadczenie
nr 5, o którym mowa w pkt.
8.11.SIWZ - TJ. Oświadczenie
nr 5, sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 8 do
SIWZ, potwierdzające zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów
podmiotu trzeciego, sposób ich
wykorzystania, charakter łączących
go z podmiotem trzecim stosunków
oraz zakres i okres udziału podmiotu
trzeciego przy wykonywaniu
zamówienia. Niniejsze oświadczenie



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

44 / 54

Wypełnia i załącza do oferty ten
Wykonawca, który wykazując
spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr
113, poz. 759 z póź. zm.), polega
na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy pzp. Na tej podstawie
Zamawiający dokona oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceni,
czy stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
- , jeżeli z treści oświadczenia nie
będą wynikać wprost informacje
podane w niniejszym oświadczeniu;
10.2. Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnianie warunków, polega na
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części
zamówienia, należy załączyć:
-10.2.1. pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
-10.2.2. w odniesieniu do tych
podmiotów, dokumenty, o których
mowa w pkt. 9. SIWZ,- TJ. W
celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust.1 ustawy należy załączyć:
9.1. Podpisane przez Wykonawcę,
stosownie do treści art. 44 ustawy
Prawo zamówień publicznych -
Oświadczenie nr 2 o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia, na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do SIWZ (w
przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe oświadczenia
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dla każdego z nich i podpisane przez
każdego z Wykonawców odrębnie).
9.2. 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. 1 pkt. 2
ustawy - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert - (W
przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą
brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla
Wykonawcy, określone w pkt 9.
SIWZ.
9.3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu. Zaświadczenie musi
być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert - (w
przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
UWAGA: w przypadku spółek
cywilnych do oferty należy dołączyć
zaświadczenie zarówno dla spółki
jak i dla każdego ze wspólników.
9.4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
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wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu. Zaświadczenie musi
być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert - (w
przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
UWAGA: w przypadku spółek
cywilnych do oferty należy dołączyć
zaświadczenie zarówno dla spółki
jak i dla każdego ze wspólników.
9.5. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4 - 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych - wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert -
(w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
9.6. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt
9 ustawy Prawo zamówień
publicznych – wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert -
(w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich).
9.7. W przypadku podmiotów
wchodzących w skład grupy
kapitałowej - Listę podmiotów
należących do tej samej grupy
kapitałowej, o których mowa w
art. 24. ust. 2 pkt. 5 ustawy i/lub
oświadczenie(dowód), z którego
jasno musi wynikać, iż istniejące
między nimi powiązania nie
prowadzą do zachwiania uczciwej
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konkurencji pomiędzy wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, pomimo złożenia
odrębnych ofert w tym samym
postępowaniu.
9.8. W przypadku podmiotów
nienależących do grupy kapitałowej,
wystarczająca będzie informacja o
tym, że podmiot nie należy do grupy
kapitałowej.
- 10.2.3. w odniesieniu do tych
podmiotów, Oświadczenie nr
5, o którym mowa w pkt. 8.11.
SIWZ TJ. , Oświadczenie nr
5, sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 8 do
SIWZ, potwierdzające zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów
podmiotu trzeciego, sposób ich
wykorzystania, charakter łączących
go z podmiotem trzecim stosunków
oraz zakres i okres udziału podmiotu
trzeciego przy wykonywaniu
zamówienia. Niniejsze oświadczenie
Wypełnia i załącza do oferty ten
Wykonawca, który wykazując
spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr
113, poz. 759 z póź. zm.), polega
na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy pzp. Na tej podstawie
Zamawiający dokona oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceni,
czy stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
- jeżeli z treści oświadczenia
(pkt.10.2.1.) nie będą wynikać wprost
informacje podane w niniejszym
oświadczeniu;
10.3. Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnianie warunków,polega
na zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części
zamówienia, należy załączyć:
- 10.3.1. pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
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na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
10.3.2. w odniesieniu do tych
podmiotów, dokumenty, o których
mowa w pkt. 8.7. SIWZ, - TJ. Część
sprawozdania finansowego, a jeżeli
podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości, również z opinią
o badanej części sprawozdania,
a w przypadku Wykonawców nie
zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego innych
dokumentów określających obroty
oraz zobowiązania i należności -
za okres nie dłuższy niż ostatnie
trzy lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- za ten okres, potwierdzające
przychód netto ze sprzedaży, nie
mniejszy niż 10 000 000,00 zł
(słownie: dziesięć milionów złotych)
w każdym roku obrotowym.
Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów,
przedkłada również część
sprawozdania finansowego, (a jeżeli
podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości, również z opinią
o badanej części sprawozdania,
a w przypadku Wykonawców nie
zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego innych
dokumentów określających obroty
oraz zobowiązania i należności -
za okres nie dłuższy niż ostatnie
trzy lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- za ten okres), dotyczącą podmiotu,
z którego zdolności finansowej
korzysta na podstawie art. 26 ust.
2b Ustawy, potwierdzającą przychód
netto ze sprzedaży, nie mniejszy niż
10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć
milionów złotych) w każdym roku
obrotowym).
10.3.3. w odniesieniu do tych
podmiotów, dokument, o którym
mowa w pkt. 8.9. SIWZ, - TJ.
Informację banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej,
potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową Wykonawcy
w kwocie nie mniejszej niż 5 000
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000,00zł (słownie: pięć milionów
złotych), wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów,
przedkłada informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, dotyczącą podmiotu,
z którego zdolności finansowej
korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b
Ustawy, potwierdzającą wysokość
posiadanych przez ten podmiot
środków finansowych lub jego
zdolność kredytową, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej, o których
mowa w pkt. 8.7., w pkt. 8.9., w
pkt. 8.10. SIWZ, wymaganych
przez Zamawiającego, może
przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego
przez Zamawiającego warunku.
10.3.4. w odniesieniu do tych
podmiotów, Oświadczenie nr
5, o którym mowa w pkt. 8.11.
SIWZ, - TJ. Oświadczenie nr
5, sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 8 do
SIWZ, potwierdzające zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów
podmiotu trzeciego, sposób ich
wykorzystania, charakter łączących
go z podmiotem trzecim stosunków
oraz zakres i okres udziału podmiotu
trzeciego przy wykonywaniu
zamówienia. Niniejsze oświadczenie
Wypełnia i załącza do oferty ten
Wykonawca, który wykazując
spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr
113, poz. 759 z póź. zm.), polega
na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy pzp. Na tej podstawie
Zamawiający dokona oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego
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wykonania zamówienia oraz oceni,
czy stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
- jeżeli z treści oświadczenia
(pkt.10.3.1.) nie będą wynikać wprost
informacje podane w niniejszym
oświadczeniu;
10.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z
2010r., Nr 113, poz. 759 z póź.
zm.), polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy pzp,
Zamawiający w celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów
żąda od Wykonawcy, w odniesieniu
do tych podmiotów, przedstawienia
stosowych oświadczeń, a jeżeli z
ich treści nie będą wprost wynikać
informacje, o których mowa w pkt.
8.11. SIWZ, - TJ. Oświadczenie
nr 5, sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 8 do
SIWZ, potwierdzające zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów
podmiotu trzeciego, sposób ich
wykorzystania, charakter łączących
go z podmiotem trzecim stosunków
oraz zakres i okres udziału podmiotu
trzeciego przy wykonywaniu
zamówienia. Niniejsze oświadczenie
Wypełnia i załącza do oferty ten
Wykonawca, który wykazując
spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr
113, poz. 759 z póź. zm.), polega
na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy pzp. Na tej podstawie
Zamawiający dokona oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceni,
czy stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
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- to również Oświadczenie nr 5
stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ.
11. Inne dokumenty:
Ponadto w ofercie należy
przedstawić również nw. dokumenty i
oświadczenia:
11.1. Wypełniony i podpisany
Formularz Ofertowy Wykonawcy
o treści zgodnej z określoną we
wzorze - dokładny adres wykonawcy,
(wypełnione wszystkie pozycje
poszczególnych rubryk). Zgodnie z
art. 36 ust. 4 Ustawy Zamawiający
żąda, żeby Wykonawca wskazał w
formularzu oferty części zamówienia,
których wykonanie powierzy
podwykonawcom- Załącznik nr 1 do
SIWZ;
11.2. Wypełniony i podpisany
Załącznik do Formularza Ofertowego
Wykonawcy na Roboty finansowane
ze środków publicznych, o treści
zgodnej z określoną we wzorze
- Załącznik nr 1 do Formularza
Ofertowego będący Załącznikiem nr
11 do SIWZ.
11.3. Wykaz Cen - stanowiący
Załącznik nr 10 do SIWZ.
11.4. Kryteria oceny ofert - Załącznik
nr 12 do SIWZ.
11.5. W przypadku podpisania
oferty, oświadczeń lub innych
dokumentów przez osoby inne
niż wskazane w odpowiednim
rejestrze, do oferty należy dołączyć
Pełnomocnictwo do występowania
w imieniu wykonawcy i zaciągania
w jego imieniu zobowiązań – wzór
- Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór do
ewentualnego wykorzystania;
11.6. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego,
dotyczy również spółek cywilnych,
o ile stosowne zapisy nie wynikają z
treści umowy spółki.
11.7. Dowód wpłacenia
obowiązkowego wadium
( ORYGINAŁ SKŁADANY W
ODDZIELNEJ KOPERCIE W
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SEKRETARIACIE JRP [BIURO
OBSŁUGI KLIENTA], KOPIA
POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM DOŁĄCZONA DO
OFERTY).
11.8. Koncepcja technologiczna
lub Ramowy opis proponowanych
przez Wykonawców technologii
oczyszczania ścieków dla
porównania parametrów
technicznych w kryterium oceny
ofert dla „zainstalowanej mocy”
i „energochłonności”. W/w
opracowania nie będą stanowiły
podstawy do oceny wiarygodności
oferty i jej ewentualnego odrzucenia.
Informacje zawarte w niniejszych
opracowaniach będą dla
Zamawiającego pełniły jedynie
funkcje informacyjną i pomocniczą
przy ocenie ofert w kryterium:
parametry techniczne.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zamiast:
17/06/2013   Godzina: 14:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/06/2013   Godzina: 14:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.7) WARUNKI OTWARCIA
OFERT

Zamiast:
17/06/2013   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/06/2013   Godzina: 15:00
(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:
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE

Tekst do dodania:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH
UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 5 000 000 EURO NA
ZADANIE:
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W ŁOMIANKACH.
SYGNATURA SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN-
B/05/83/12/2012
Zamawiający, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rolniczej 244,
w Łomiankach 05-092, informuje, iż w związku z tym,
że dnia 30.04.2013r. zarówno do Zamawiającego, jaki
i do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły dwa
odwołania: jedno złożone przez INSTAL WARSZAWA
S.A., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa (dnia
30.04.2013r.) i drugie złożone przez INŻYNIERIA
RZESZÓW S.A., ul. Podkarpacka 59A, 35-082
Rzeszów(dnia 02.05.2013r.), a dotyczące postępowania
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o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację
i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łomiankach” -
sygnatura sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/05/83/12/2012,
Zamawiający postanawia, co następuje:
Z dniem 15 maja 2013r. Krajowa Izba Odwoławcza
wydała Postanowienie w sprawie Sygn. Akt: KIO
1029/13, wraz z Postanowieniem z dnia 16 maja
2013r. stanowiącym sprostowanie do postanowienia z
dnia 15 maja 2013r., gdzie po rozpoznaniu odwołania
wniesionego przez Wykonawcę Inżynierię Rzeszów
S.A. umorzyła postępowanie odwoławcze.
Z dniem 17 maja 2013r. Krajowa Izba Odwoławcza
wydała Wyrok w sprawie Sygn. Akt: KIO 1009/13,
gdzie po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez
Wykonawcę Instal Warszawa S.A. oddaliła odwołanie w
całości.
Ze względu na to, iż Zamawiający przed rozpoczęciem
rozprawy, która była wyznaczona na dzień 15 maja
2013r., pismem z dnia 14 maja 2013r. w odpowiedzi na
odwołanie Wykonawcy Inżynierii Rzeszów S.A. złożył
oświadczenie o uwzględnieniu w całości zarzutów z
odwołania i wniósł o umorzenie postępowania, zgodnie
z treścią art. 186 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w
przypadku umorzenia postępowania odwoławczego na
skutek uwzględnienia przez Zamawiającego w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Zamawiający
wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
Wobec powyższego:
1. Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dot. warunków udziału w
postępowaniu wraz z ustaleniem sposobu dokonania
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający ujednolici treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia z treścią ogłoszenia o
zamówieniu w zakresie wykazu oświadczeń lub
dowodów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
dokonania oceny spełnienia warunków udziału w
postępowaniu i w zakresie wykazu oświadczeń lub
dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.
3. Zgodnie z żądaniem Wykonawcy Inżynierii Rzeszów
S.A. oraz zgodnie z art. 12a ust.2 pkt. 1) ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień
28 czerwca 2013r., na godz. 14:30. Termin otwarcia
ofert Zamawiający wyznacza na dzień 28 czerwca
2013r., na godz. 15:00. - ponieważ zgodnie z w/w art.
12a ust.2 pkt.1) ustawy pzp - w przypadku dokonywania
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w trybie
przetargu nieograniczonego, w postępowaniach,
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których wartości jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy pzp - termin składania ofert nie może
być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany
ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
W konkluzji powyższych rozważań, w dniu 05.06.2013r.
Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zmienia treść ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
oraz przekazuje te zmiany do publikacji Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej, jak również informacje o
zmianach zamieszcza w swojej siedzibie w miejscu
ogólnie dostępnym i udostępnia ją na swojej stronie
internetowej www.zwik.lomianki.pl / zakładka przetargi.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-075812
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