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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:  _____ Tel.: +48 227513504

Osoba do kontaktów:  Tomasz Czajkowski

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:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dąbrowie Leśnej

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

Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w Dąbrowie Leśnej w Łomiankach – ulice: Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna, Sosnowa, w tym w
szczególności polegająca na wykonaniu:
41.1.1. sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach oraz włączenie wybudowanej instalacji do miejskiej
infrastruktury wodociągowej w ul. Wydmowej i Dolnej w Łomiankach, składającą się z:
-Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 DN110 o długości łącznej około – 1031,0 m,
-Odcinków odrzutów od przewodu głównego do granic nieruchomości gruntowej PE 100 SDR 11 DN40 o
długości łącznej około – 384,0 m,
-Odcinków odrzutów od przewodu głównego do granic nieruchomości gruntowej PE 100 SDR 17 DN225 o
długości łącznej około – 229,0 m,
-Odcinków sieci wodociągowej PE100 SDR 17 DN90 od przewodu głównego do hydrantów o łącznej długości
około – 42,5 m,
-Zestawów hydrantowych – 13 szt.
-Węzłów zasuw wodociągowych – 11 szt.
41.1.2. budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową i uzbrojeniem urządzeń zbiornikowo-
tłocznych w ww ulicach oraz włączenie wybudowanych kolektorów ściekowych do miejskiej infrastruktury
kanalizacyjnej w ul. Warszawskiej w Łomiankach, składającej się z:
-Odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U DN200 klasa S o długości łącznej około – 1231,5 m,
-Odcinków odrzutów grawitacyjnych od kolektora głównego do granic nieruchomości gruntowej PVC-U DN160
klasa S o długości łącznej około – 451,5 m,
-Studni kanalizacyjnych DN425 – 54 szt.
-Studni kanalizacyjnych DN1200 – 32 szt.
-Pompowni ścieków sanitarnych DN1500 wraz z kompletną szafą sterowniczą i włączeniem do istniejącego
systemu monitoringu – 1 szt.
-Przewodów tłocznych kanalizacyjnych PE 100 SDR 17 DN110 o długości łącznej około -68,0 m.
41.1.3.Odtworzenia nawierzchni dróg po przeprowadzonych robotach budowlanych do stanu istniejącego
przed rozpoczęciem prowadzenia robót i terenów na których prowadzone będą roboty ze szczególnym
uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych, zgodnie z warunkami zawartymi w stosownych pozwoleniach
na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic oraz zgodnie z wymaganiami Burmistrza Łomianek
dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno – kanalizacyjnych.
41.1.4.Instalacja systemu monitoringu pracy ww przepompowni ścieków.
Zakres robót został szczegółowo opisany w projekcie wykonawczym dla projektu budowlanego „Projekt
wykonawczy. Zakres 2 – 1 – Dąbrowa Leśna w Łomiankach. Ulice: Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna,
Sosnowa.”
41.2. Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do:
41.2.1. Utworzenia zaplecza budowy na terenie Łomianek - blisko terenu budowy, na którym zlokalizowane
będzie biuro budowy – czynne w godzinach trwania prac budowlanych.
-Biuro budowy ma się składać z pomieszczenia umożliwiającego prowadzenie narad koordynacyjnych dla co
najmniej 6 osób i pomieszczenia przyjmowania interesantów.
-Biuro budowy ma być oznakowane i zlokalizowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp z drogi
publicznej.
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-W godzinach pracy biura budowy Wykonawca zapewni urzędowanie osoby kompetentnej do udzielania
informacji interesantom (mieszkańcom) w kwestiach dot. budowy (terminy, harmonogramy prac, postęp robót
itp.).
-Lokalizacja biura budowy podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
41.2.2. Przeprowadzenia rozruchu przepompowni ścieków.
41.2.3. Odtworzenia nawierzchni dróg po przeprowadzonych robotach budowlanych do stanu istniejącego
przed rozpoczęciem prowadzenia robót i terenów na których prowadzone będą roboty ze szczególnym
uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych, zgodnie z warunkami zawartymi w stosownych pozwoleniach
na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic oraz zgodnie z wymaganiami Burmistrza Łomianek
dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno – kanalizacyjnych.
41.2.4. Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie prywatnym Wykonawca sporządzi
protokół wejścia na działkę prywatą przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. Protokół powinien
zawierać wszystkie elementy opisujące stan istniejący niezbędne do odebrania odtworzenia terenu po
przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną. Odbiór odtworzenia terenu następuje
protokólarnie przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji.
41.2.5. Kompleksowej obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia.
41.2.6. Uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
41.2.7. Wykonania tablic informacyjnych dotyczących wykonywanej inwestycji zgodnie z wytycznymi NFOŚIGW.
41.3. Warunki szczególne oraz uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:
41.3.1. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji projektowej wykonawczej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
41.3.2. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową wykonawczą i budowlaną, wiedzą techniczną, sztuką
budowlaną i obowiązującymi przepisami.
41.3.3. Przetarg powinien zostać przeprowadzony z podziałem zakresu inwestycji na budowę sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej. Powinny zostać oddzielnie wykonane kosztorysy dla sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej z uwzględnieniem odbudowy nawierzchni w obu częściach.
41.3.4. Rozliczenie nastąpi oddzielną fakturą na budowę sieci kanalizacyjnej i oddzielną fakturą na budowę
sieci wodociągowej. Kryterium oceny oferty będzie łączna kwota za obie sieci z odtworzeniem nawierzchni dla
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto wykonawca ma w obowiązku we własnym zakresie wykonać i
zatwierdzić dokumentację dotyczącą czasowej organizacji ruchu na czas budowy.
41.3.5. Badanie równoważności zaproponowanych przez wykonawcę materiałów zamiennych (w stosunku
do materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej) odbywać się będzie wyłącznie na etapie weryfikacji
ofert. Zamawiający nie przewiduje możliwości zamiany, wskazanych w dokumentacji technicznej, materiałów
po podpisaniu umowy z Wykonawcą (wyjątkiem są sytuacje, których nie można było przewidzieć przed
podpisaniem umowy z Wykonawcą).
41.3.6. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pełnego potencjału kadrowego i
sprzętowego, który zostanie zaangażowany do realizacji przedmiotu zamówienia (pełen wykaz kadry osobowej
w formie schematu organizacyjnego z wyszczególnieniem poszczególnych funkcji technicznych, wykaz sprzętu
oraz maszyn).
41.3.7. W skład przedmiotu zamówienia nie wchodzą fragmenty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
zaprojektowane w działkach o nr ew. 1 na 11 oraz 1 na 6, obręb 0022 w Łomiankach (fragmenty ulicy Żywicznej
i Kamienistej stanowiące część pasa drogi technicznej drogi krajowej nr 7). W związku z tym wyłączeniu
podlega około:
-16,0 mb zaprojektowanej sieci wodociągowej DN110,
-16,5 mb zaprojektowanej sieci wodociągowej DN225,
-3,0 mb zaprojektowanej sieci wodociągowej DN90,
-19,5 mb zaprojektowanej kanalizacji ciśnieniowej DN110,
-14,0 mb zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej DN200,
-7,5 mb zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej DN160.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia prac związanych z budową ww.
fragmentów sieci w dowolnym momencie trwania umowy, we własnym zakresie (po wcześniejszym ustaleniu
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terminu rozpoczęcia w/w prac z Wykonawcą, jeżeli prace te kolidowałyby z pracami prowadzonymi przez
Wykonawcę).
41.4. Materiały i urządzenia równoważne:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie do budowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej materiałów i urządzeń
równoważnych o ile:
- zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono w
dokumentacji technicznej,
- będą kompatybilne z istniejącą siecią kanalizacyjną;
Wykonawca, który zamierza powołać się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
Zamawiający na etapie badania ofert stwierdzi, czy zaproponowane rozwiązania będzie można uznać za
równoważne pod względem parametrów technicznych, materiałowych i eksploatacyjnych.
Zamawiającemu zależy na realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów najwyższej jakości oraz na solidności
i fachowości wykonania. Wskazanie w dokumentacji technicznej nazw producentów ma charakter przykładowy,
ma to ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. Niemożliwym jest wymaganie jakości bez wskazania punktu
odniesienia.
Zamawiający stoi na stanowisku, aby nowopowstałe odcinki sieci kanalizacyjnej wykonane zostały z materiałów
i urządzeń o tej samej jakości co istniejąca sieć i były z nimi kompatybilne. Sam fakt, iż wskazuje nazwy
producentów w postaci np. typu…., nie zamyka możliwości zastosowania materiałów i urządzeń innych
producentów o ile, zgodnie z dyspozycją art. 29 ustawy, będą one równoważne do wskazanych w dokumentacji
technicznej.
41.5.Roboty zamienne:
41.5.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zakresu części robót i wykonywania robót
zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia.
41.5.2. Roboty zamienne (rozwiązania zamienne), o których mowa powyżej, w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, będą możliwe, jeżeli ich realizacja:
41.5.2.1.nie wykracza poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłynie na zwiększenie wartości
wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą robotami dodatkowymi w rozumieniu przepisów ustawy prawo
zamówień publicznych,
41.5.2.2.powstanie w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego materiału spełniającego
parametry i warunki określone w dokumentacji projektowej (np. z powodu wycofania z produkcji zatwierdzonego
w dokumentacji projektowej materiału);
41.5.2.3.wpłynie na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji budowy oraz
zapobiegnie powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego aczkolwiek nie wpłynie
na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45231300  
Dodatkowe przedmioty 45232100  
 45232152  
 45232410  
 45232423  
 45232452  
 45233220  
 45233252  
 45000000  
 45100000  
 45111200  
 45111240  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
 45200000  
 45210000  
 45220000  
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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/07/32/05/2013

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:   2013-076421   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 110-188716  z dnia:  08/06/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
06/06/2013  (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.1.1)

Zamiast:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej w Dąbrowie
Leśnej

Powinno być:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej w Dąbrowie
Leśnej w Łomiankach – ulice:
Żwirowa, Piaskowa, Kamienista,
Górna, Sosnowa.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.3)

Zamiast:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku oferty składanej
przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia
dokumenty wymienione w pkt. 9
SIWZ składa każdy z Wykonawców
oddzielnie. Pozostałe dokumenty
mogą
być przedstawione przez jednego
Wykonawcę lub wspólnie przez
wszystkich członków konsorcjum.
2. W przypadku oferty składanej
przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia do
oferty musi być załączony dokument
ustanawiający pełnomocnika

Powinno być:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku oferty składanej
przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia
dokumenty wymienione 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
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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. 11.4. SIWZ.
3. 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;
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 celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust.1 ustawy PZP należy
załączyć:
1. Podpisane przez Wykonawcę,
stosownie do treści art. 44 ustawy
Prawo zamówień publicznych -

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
złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich). UWAGA: w
przypadku spółek cywilnych do oferty
należy dołączyć zaświadczenie
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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
(wprzypadku 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).
W celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-4
ustawy należy załączyć:
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
pełnomocnik Wykonawców wspólnie
ubiegających
się o udzielenie zamówienia – w
takim wypadku należy dołączyć do
oferty oryginał pełnomocnictwa lub
kopię
pełnomocnictwa uwierzytelnioną
notarialnie).
W przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o

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
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
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udzielenie zamówienia (konsorcjum),
gdy wadium
wnoszone jest w formie gwarancji,
Zamawiający wymaga, aby zostało
ono wniesione przez wszystkich
członków konsorcjum lub zawierało
informację, że wnoszący je
Wykonawca (np. lider), wnosi je w
imieniu
wszystkich podmiotów wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, a nie w
imieniu
własnym.
W przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia (konsorcjum),
gdy wadium
wnoszone jest w postaci pieniądza,
wraz z potwierdzeniem przelewu lub
dowodem wpłaty należy złożyć
dokument (np. oświadczenie)
potwierdzający, że wnoszący je
Wykonawca (np. lider), wnosi je w
imieniu
wszystkich podmiotów wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, a nie w
imieniu
własnym. Powyższe może również
wynikać z pełnomocnictwa, bądź z
umowy konsorcjum.
Formularz Oferty wraz z
załącznikami i dokumentami
sporządzonymi przez Wykonawcę
musi być podpisany
przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie
ubiegających się
o udzielenie zamówienia). Oznacza
to, iż jeżeli z dokumentu(ów)
określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa(pełnomocnictw)
wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów)
upoważnionych jest łącznie kilka
osób dokumenty wchodzące w skład
oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
W przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o

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. składa
każdy z Wykonawców oddzielnie.
Pozostałe dokumenty mogą być
przedstawione przez jednego
Wykonawcę lub wspólnie przez
wszystkich członków konsorcjum. 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 o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego
- dokument, o którym mowa w ppkt.
11.4. SIWZ.tj. 11.4.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; 3. 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
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udzielenie zamówienia do oferty
powinny być
załączone wszystkie oświadczenia i
dokumenty wymagane odpowiednimi
postanowieniami z pkt. 13 SIWZ;
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.:
- 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

swojej firmy; 4. W przypadku oferty
składanej wspólnie przez kilku
Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ocena
wymagań określonych w pkt.
7.1. SIWZ, tj. (dotyczy spełniania
warunków udziału w postępowaniu)
tj. (7.1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki, dotyczące:
7.1.1. 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; 7.1.2.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 pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał
(ukończył) co najmniej jedną
najważniejszą robotę budowlaną,
której przedmiotem było:
• wykonanie kanału sanitarnego
grawitacyjnego PVC o długości
co najmniej 1000 m i średnicy co
najmniej Dn 200 mm;
• wykonanie, co najmniej 1
pompowni ścieków sanitarnych o
średnicy co najmniej Dn 1500 mm,
wraz z kompletną szafą sterowniczą i
włączeniem do istniejącego systemu
monitoringu;
• wykonanie przewodu
wodociągowego o długości co
najmniej 1000m i średnicy co
najmniej Dn 110 mm, z rur PE.
• wykonanie przewodu
wodociągowego o długości co
najmniej 200m i średnicy co najmniej
Dn 225 mm, z rur PE.
Pożądane jest by roboty te były
wykonane w ramach jednej
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umowy. Zamawiający dopuszcza
również wykonanie w/w robót
budowlanych w różnych zadaniach
inwestycyjnych ( w tym przypadku
dopuszczalne są np. 4 roboty).
Natomiast niedopuszczalnym jest
łączenie długości sieci w ramach
kilku zadań. 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. 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
nienależycie i informacje te wskazać
w wykazie robót budowlanych),
a dowody określające czy roboty
budowlane zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujące,
czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone powinien
załączyć do 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. i w ppkt.
8.3. SIWZ. 7.1.3. dysponowania
odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, w tym:
Wykonawca, musi dysponować
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osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia, tj. musi
wskazać następujące osoby: 7.1.3.1.
Kierownik Budowy musi posiadać
co najmniej 5 lat doświadczenia
(licząc do dnia składania ofert) na
stanowisku kierownika budowy z
zakresu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej i/lub sieci wodociągowej
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 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
Budowy) 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
- liczba osób - 1. - 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.
7.1.4. 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 1 000
000 ,00 zł (słownie: jeden milion
złotych) w każdym roku obrotowym.
7.1.4.2. Wykonawca musi wykazać
posiadanie środków finansowych
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lub zdolność kredytową, w kwocie
nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł
(słownie: jeden milion 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
1 000 000,00 zł (słownie: jeden
milion złotych ). - 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, tj.( 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 1 000 000,00 zł
(słownie: jeden milion 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
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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 1 000 000,00 zł (słownie: jeden
milion 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 1 000 000,00 zł (słownie:
jeden milion złotych) w każdym
roku obrotowym, 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
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przez Zamawiającego warunku.
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 1
000 000,00 zł (słownie: jeden milion
złotych) w każdym roku obrotowym.
Do polisy należy dołączyć dowód
jej opłacenia. będzie dokonana
łącznie w stosunku do Wykonawców
ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, natomiast
ocena wymagań określonych w pkt.
7.2. SIWZ,(dotyczy wykluczenia
z postępowania) tj. Wykonawca
ubiegający się o udzielenie
zamówienia, nie później niż na dzień
składania ofert, nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113,
poz. 759 z póź. zm.). - Zamawiający
uzna spełnienie ww. warunku,
jeżeli Wykonawca, nie później niż
na dzień składania ofert, złoży
oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z
2010r., Nr 113, poz. 759 z póź.
zm.) – zgodnie z Załącznikiem
nr 3 do SIWZ oraz 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
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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
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
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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
konkurencji pomiędzy wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, pomimo złożenia
odrębnych ofert w tym samym
postępowaniu. 9.8.W przypadku
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podmiotów nienależących do grupy
kapitałowej, wystarczająca będzie
informacja o tym, że podmiot nie
należy do grupy kapitałowej. będzie
dokonana odrębnie w stosunku
do Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust.1 ustawy PZP należy
załączyć: 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). W celu
potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy
należy załączyć: 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
pełnomocnik Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – w takim
wypadku należy dołączyć do oferty
oryginał pełnomocnictwa lub kopię
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pełnomocnictwa uwierzytelnioną
notarialnie). W przypadku
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia
(konsorcjum), gdy wadium wnoszone
jest w formie gwarancji, Zamawiający
wymaga, aby zostało ono wniesione
przez wszystkich członków
konsorcjum lub zawierało informację,
że wnoszący je Wykonawca (np.
lider), wnosi je w imieniu wszystkich
podmiotów wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
publicznego, a nie w imieniu
własnym. W przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia (konsorcjum),
gdy wadium wnoszone jest w postaci
pieniądza, wraz z potwierdzeniem
przelewu lub dowodem wpłaty należy
złożyć dokument (np. oświadczenie)
potwierdzający, że wnoszący je
Wykonawca (np. lider), wnosi je
w imieniu wszystkich podmiotów
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego,
a nie w imieniu własnym.
Powyższe może również wynikać
z pełnomocnictwa, bądź z umowy
konsorcjum. Formularz Oferty wraz
z załącznikami i dokumentami
sporządzonymi przez Wykonawcę
musi być podpisany przez osoby
upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych)
status prawny Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa(pełnomocnictw)
wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów) upoważnionych
jest łącznie kilka osób dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą
być podpisane przez wszystkie te
osoby. W przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia do oferty
powinny być załączone wszystkie
oświadczenia i dokumenty
wymagane odpowiednimi
postanowieniami z pkt. 13 SIWZ;
tj. ( 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
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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 o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego
- dokument, o którym mowa w ppkt.
11.5. SIWZ. tj. (11.5. 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.)
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
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w stosunku do Wykonawców
ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia. 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.:
- 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

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)

Zamiast:

. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
7.1.O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
7.1.1.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; tj. (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

Powinno być:

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).
9.2.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



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

23 / 29

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 - 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.
7.1.2.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 pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał
(ukończył) co najmniej jedną
najważniejszą robotę budowlaną,
której przedmiotem było: -wykonanie
kanału sanitarnego grawitacyjnego
PVC o długości co najmniej 1000 m i
średnicy co najmniej Dn 200 mm;
-wykonanie, co najmniej 1 pompowni
ścieków sanitarnych o średnicy co
najmniej Dn 1500 mm,
wraz z kompletną szafą sterowniczą i
włączeniem do istniejącego systemu
monitoringu;
-wykonanie przewodu
wodociągowego o długości co
najmniej 1000m i średnicy co
najmniej Dn 110 mm, z rur PE.
-wykonanie przewodu
wodociągowego o długości co
najmniej 200m i średnicy co najmniej
Dn 225 mm, z rur PE.
Pożądane jest by roboty te były
wykonane w ramach jednej
umowy. Zamawiający dopuszcza
również wykonanie w/w robót
budowlanych w różnych zadaniach
inwestycyjnych ( w tym przypadku
dopuszczalne są np. 4 roboty).
Natomiast niedopuszczalnym jest
łączenie długości sieci w ramach
kilku zadań. W odniesieniu do
ROBÓT BUDOWLANYCH – należy
podać ich rodzaj i wartości, daty i

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
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
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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.
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
nienależycie i informacje te wskazać
w wykazie robót budowlanych),
a dowody określające czy roboty
budowlane zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujące,
czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone powinien
załączyć do 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. i w
ppkt. 8.3. SIWZ.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

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
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.
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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. 7.1.2.1. 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.
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
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podmiot ten będzie brał udział
przy realizacji niniejszego zadania,
ponieważ zamówienia udziela się
tylko Wykonawcy, który posiada
doświadczenie. oraz 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). OSOBY ZDOLNE DO
WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca, musi dysponować
osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia, tj.
musi wskazać następujące
osoby: 7.1.3.1.Kierownik Budowy
musi posiadać co najmniej 5 lat
doświadczenia (licząc do dnia
składania ofert) na stanowisku
kierownika budowy z zakresu
budowy sieci kanalizacji sanitarnej
i/lub sieci wodociągowej 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 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 Budowy)
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 - liczba
osób - 1.
- 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
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dokumenty, o których mowa w ppkt.
8.4. i w ppkt. 8.6. SIWZ. 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. 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
wykonywaniu przedmiotowego
zamówienia. 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
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posiadania takich uprawnień.)

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

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/06/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-078195
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