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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:  „Wodociągi” Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Reymonta 12

Miejscowość:  Głuchołazy Kod pocztowy:  48-340 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  „Wodociągi” Sp. z o.o. Jednostka
Realizująca Projekt, adres: ul. Andersa 94, 48-340
Głuchołazy, Polska

Tel.: +48 774527730

Osoba do kontaktów:  W sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia - Przemysław Nerczyński, w
sprawach dotyczących procedury zamówienia - Janusz Horodyski

E-mail: Faks:  +48 774527735

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.wodgluch.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:
Zadanie Nr XI - System monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi - zadanie 3d

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

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-
kanalizacyjnymi, Zadanie Nr XI - System monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi -
zadanie 3d.
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Głuchołazy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy
o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-003/08, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA
BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie
angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane
przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (franc. Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-
Bois, Cointrin.
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności ustawą Prawo budowlane,
Kodeksem cywilnym oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie
robót zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami
dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów,
materiałów stosowanych w budownictwie.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać system monitoringu i sterowania następujących obiektów:
1) obiekty zaopatrzenia w wodę:
a) osiem reduktorów (obiekty typowe na podstawie projektu P406W.00),
b) trzy obiekty zaopatrzenia w wodę, dla których przewidziano tylko monitoring (z możliwością rozbudowy
systemu o układ sterowania, obiekty typowe na podstawie projektu P406W.01),
c) cztery obiekty - pompownie w Jarnołtówku (tylko szafki monitoringu i urządzenia AKPiA, obiekty typowe na
podstawie projektu P406W.02 - zasilanie i sterowanie z istniejących szaf),
d) centralna dyspozytornia na SUW ul. Reymonta 12 w Głuchołazach (tylko jako stanowisko operatora
systemu),
e) cztery istniejące (modernizowane) pompownie wody:
- pompownia tranzytowa Lompy i wydział sieci na ul. Lompy - Głuchołazy,
- hydrofornia Karłowicza – Głuchołazy,
- pompownia strefowa nr 2 – Gierałcice,
- pompownia wody - Nowy Las,
f) ujęcie wody w Parku Leśnym - Głuchołazy,
g) zasuwa regulacyjna w komorze przy ul. Andersa - Głuchołazy,
2) obiekty odprowadzania ścieków:
a) osiem głównych pompowni ścieków powstających (obiekty typowe na podstawie projektu P406S.00),
b) trzy sieciowe pompownie ścieków (obiekty typowe na podstawie projektu P406S.01),
c) jeden punkt pomiarowy przepływu ścieków (obiekt typowy na podstawie projektu P406S.02),
d) trzy istniejące (modernizowane) przepompownie ścieków,
- pompownia ścieków ul. Poprzeczna – Głuchołazy,
- pompownia ścieków ul. Pionierów – Głuchołazy,
- pompownia główna ścieków Arenda – Charbielin.
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Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy i będzie przez niego
nadzorowana i gwarantowana.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45310000  
Dodatkowe przedmioty 45312000  
 45230000  
 45330000  
 72260000  
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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)
1/FS/2013/3d

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_wodgluch
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-048945   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 072-119756  z dnia:  12/04/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
10/04/2013  (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:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:

Zamiast:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełnią warunki o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z
2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
dalej (ustawa Pzp), dotyczące:
1. Posiadania wiedzy i
doświadczenia:
Wykonawcy muszą spełnić
następujące warunki (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, warunki
te winien spełnić
co najmniej jeden z Wykonawców
albo wszyscy ci Wykonawcy
wspólnie):
wykażą, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, należycie wykonali
co najmniej jedną robotę budowlaną
zrealizowaną w ramach jednej

Powinno być:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełnią warunki o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z
2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
dalej (ustawa Pzp), dotyczące:
1. Posiadania wiedzy i
doświadczenia:
Wykonawcy muszą spełnić
następujące warunki (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, warunki
te winien spełnić
co najmniej jeden z Wykonawców
albo wszyscy ci Wykonawcy
wspólnie):
wykażą, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, należycie wykonali
co najmniej jedną robotę budowlaną
zrealizowaną w ramach jednej
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umowy, polegającą na wykonaniu
systemu monitoringu i sterowania
urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi
o wartości nie mniejszej niż
400.000,00 PLN (słownie: czterysta
tysięcy złotych) netto (bez podatku
VAT), wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz z 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.
Przez wykonanie robót budowlanych
należy rozumieć doprowadzenie co
najmniej do wystawienia Świadectwa
Przyjęcia/Protokołu odbioru (w
przypadku podmiotów krajowych,
dla podmiotów zagranicznych
dokumenty równoważne).
W celu potwierdzenia spełnienia
niniejszego warunku, Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć wykaz
robót budowlanych, sporządzony
według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 2
do Części I SIWZ - Informacji
dla Wykonawców, dalej (IDW) –
Wzór wykazu wykonanych robót
budowlanych, oraz dowody
dotyczące najważniejszych robót
potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
Uwaga:
- zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia
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 (Dz.
U. rok 2013, poz. 231), dowodami, o
których mowa powyżej, są:
* poświadczenia,
* inne dokumenty – jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym
mowa powyżej,

umowy, polegającą na wykonaniu
systemu monitoringu i sterowania
o wartości nie mniejszej niż
400.000,00 PLN (słownie: czterysta
tysięcy złotych) netto (bez podatku
VAT), wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz z 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.
Przez wykonanie robót budowlanych
należy rozumieć doprowadzenie co
najmniej do wystawienia Świadectwa
Przyjęcia/Protokołu odbioru (w
przypadku podmiotów krajowych,
dla podmiotów zagranicznych
dokumenty równoważne).
W celu potwierdzenia spełnienia
niniejszego warunku, Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć wykaz
robót budowlanych, sporządzony
według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 2
do Części I SIWZ - Informacji
dla Wykonawców, dalej (IDW) –
Wzór wykazu wykonanych robót
budowlanych, oraz dowody
dotyczące najważniejszych robót
potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
Uwaga:
- zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia
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 (Dz.
U. rok 2013, poz. 231), dowodami, o
których mowa powyżej, są:
* poświadczenia,
* inne dokumenty – jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym
mowa powyżej,
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- zgodnie z § 9 ust. 2 powołanego
powyżej rozporządzenia,
Wykonawca, w miejsce
poświadczeń, o których mowa
powyżej, może przedkładać
dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie robót budowlanych
zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i ich prawidłowe
ukończenie, określone w § 1
ust. 1 pkt. 2 i 3 rozporządzenia
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), którymi również mogą
być:
* protokoły odbioru,
* potwierdzenia odbiorców robót
dotyczące ich realizacji,
* listy referencyjne,
* świadectwa przejęcia, a także
* inne dokumenty, z których wynika,
że prace wymienione w wykazie
zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone,
- w przypadku gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego roboty
budowlane, wskazane w wykazie
wykonanych robót budowlanych
zostały
wcześniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów
dotyczących najważniejszych
robót zrealizowanych na rzecz
Zamawiającego,
- zgodnie z § 1 ust. 5 powołanego
powyżej rozporządzenia, w razie
konieczności, szczególnie gdy wykaz
wykonanych robót budowlanych lub
dowody, o których mowa powyżej,
budzą wątpliwości Zamawiającego
lub gdy z poświadczenia albo z
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

- zgodnie z § 9 ust. 2 powołanego
powyżej rozporządzenia,
Wykonawca, w miejsce
poświadczeń, o których mowa
powyżej, może przedkładać
dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie robót budowlanych
zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i ich prawidłowe
ukończenie, określone w § 1
ust. 1 pkt. 2 i 3 rozporządzenia
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), którymi również mogą
być:
* protokoły odbioru,
* potwierdzenia odbiorców robót
dotyczące ich realizacji,
* listy referencyjne,
* świadectwa przejęcia, a także
* inne dokumenty, z których wynika,
że prace wymienione w wykazie
zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone,
- w przypadku gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego roboty
budowlane, wskazane w wykazie
wykonanych robót budowlanych
zostały
wcześniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów
dotyczących najważniejszych
robót zrealizowanych na rzecz
Zamawiającego,
- zgodnie z § 1 ust. 5 powołanego
powyżej rozporządzenia, w razie
konieczności, szczególnie gdy wykaz
wykonanych robót budowlanych lub
dowody, o których mowa powyżej,
budzą wątpliwości Zamawiającego
lub gdy z poświadczenia albo z
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
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przedłożenie dodatkowych informacji
lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
1.a) w przypadku polegania
Wykonawcy na wiedzy i
doświadczeniu, innych podmiotów,
na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do
oferty w szczególności pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do
oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia
udowadniając Zamawiającemu, iż
Wykonawca będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia,
1.b) jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunku wiedzy i
doświadczenia, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp,
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 dokumentów dotyczących w
szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym
podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
2. Dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
a) dysponowanie odpowiednim
potencjałem technicznym.

lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
1.a) w przypadku polegania
Wykonawcy na wiedzy i
doświadczeniu, innych podmiotów,
na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do
oferty w szczególności pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do
oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia
udowadniając Zamawiającemu, iż
Wykonawca będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia,
1.b) jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunku wiedzy i
doświadczenia, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp,
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 dokumentów dotyczących w
szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym
podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
2. Dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
a) dysponowanie odpowiednim
potencjałem technicznym.
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Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunków udziału w
postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w pkt.
III.2.1)7 niniejszego ogłoszenia.
b) dysponowanie odpowiednimi
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Wykonawcy muszą spełnić
następujące warunki (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, warunki
te winien spełnić
co najmniej jeden z Wykonawców
albo wszyscy ci Wykonawcy
wspólnie):
wykażą się osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia tj.:
dysponują lub będą dysponować
wykwalifikowanymi osobami, które
będą uczestniczyć
w wykonaniu niniejszego
zamówienia, kierować robotami
budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia,
niezbędnych do wykonania
zamówienia a także zakresu
wykonywania przez nich czynności
oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami,
dla następujących stanowisk:
a. Kierownik zespołu –
Przedstawiciel Wykonawcy –
dysponują lub będą dysponować co
najmniej 1 osobą, niniejsza osoba
musi posiadać następujące
doświadczenie:
- posiadać łącznie co najmniej 2
lata doświadczenia zawodowego
w zarządzaniu kontraktami na
roboty, jako Kierownik zespołu –
Przedstawiciel Wykonawcy,
(lub równoważne stanowisko
obejmujące zarządzanie kontraktem/
projektem typu: Manager Projektu,
Dyrektor Kontraktu, Kierownik
projektu, itp),

Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunków udziału w
postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w pkt.
III.2.1)7 niniejszego ogłoszenia.
b) dysponowanie odpowiednimi
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Wykonawcy muszą spełnić
następujące warunki (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, warunki
te winien spełnić
co najmniej jeden z Wykonawców
albo wszyscy ci Wykonawcy
wspólnie):
wykażą się osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia tj.:
dysponują lub będą dysponować
wykwalifikowanymi osobami, które
będą uczestniczyć
w wykonaniu niniejszego
zamówienia, kierować robotami
budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia,
niezbędnych do wykonania
zamówienia a także zakresu
wykonywania przez nich czynności
oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami,
dla następujących stanowisk:
a. Kierownik zespołu –
Przedstawiciel Wykonawcy –
dysponują lub będą dysponować co
najmniej 1 osobą, niniejsza osoba
musi posiadać następujące
doświadczenie:
- posiadać łącznie co najmniej 2
lata doświadczenia zawodowego
w zarządzaniu kontraktami na
roboty, jako Kierownik zespołu –
Przedstawiciel Wykonawcy,
(lub równoważne stanowisko
obejmujące zarządzanie kontraktem/
projektem typu: Manager Projektu,
Dyrektor Kontraktu, Kierownik
projektu, itp),
- posiada doświadczenie zawodowe
w zarządzaniu co najmniej jednym
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- posiada doświadczenie zawodowe
w zarządzaniu co najmniej jednym
zadaniem na roboty realizowanym w
oparciu o warunki kontraktowe FIDIC
(lub równoważne
przepisy międzynarodowe), o
wartości nadzorowanych robót
nie mniejszej niż 500.000,00 PLN
(słownie: pięćset tysięcy złotych)
netto (bez podatku VAT),
b. Kierownik budowy – dysponują
lub będą dysponować co najmniej 1
osobą do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami
budowlanymi zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, niniejsza
osoba musi posiadać następujące
kwalifikacje i doświadczenie:
- posiadać łącznie co najmniej
3 lata doświadczenia jako
Kierownik budowy lub Kierownik
robót elektrycznych i/lub
elektroenergetycznych,
- posiadać doświadczenie zawodowe
na stanowisku Kierownika budowy
lub Kierownika robót elektrycznych
i/lub elektroenergetycznych,
przy realizacji co najmniej jednej
zakończonej inwestycji obejmującej
budowę systemu monitoringu i
sterowania urządzeniami o wartości
nie mniejszej niż 300.000,00 PLN
(słownie:
trzysta tysięcy 00/100 złotych) netto
(bez podatku VAT),
- posiadać ważne uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych – bez
ograniczeń wydanych na podstawie
ustawy
– Prawo budowlane oraz
rozporządzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.
578 ze zm.) lub równoważne
odpowiadające im uprawnienia

zadaniem na roboty realizowanym w
oparciu o warunki kontraktowe FIDIC
(lub równoważne
przepisy międzynarodowe), o
wartości nadzorowanych robót
nie mniejszej niż 500.000,00 PLN
(słownie: pięćset tysięcy złotych)
netto (bez podatku VAT),
b. Kierownik budowy – dysponują
lub będą dysponować co najmniej 1
osobą do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami
budowlanymi zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, niniejsza
osoba musi posiadać następujące
kwalifikacje i doświadczenie:
- posiadać łącznie co najmniej
3 lata doświadczenia jako
Kierownik budowy lub Kierownik
robót elektrycznych i/lub
elektroenergetycznych,
- posiadać doświadczenie zawodowe
na stanowisku Kierownika budowy
lub Kierownika robót elektrycznych
i/lub elektroenergetycznych,
przy realizacji co najmniej jednej
zakończonej inwestycji obejmującej
budowę systemu monitoringu i
sterowania urządzeniami o wartości
nie mniejszej niż 300.000,00 PLN
(słownie:
trzysta tysięcy 00/100 złotych) netto
(bez podatku VAT),
- posiadać ważne uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych – bez
ograniczeń wydanych na podstawie
ustawy
– Prawo budowlane oraz
rozporządzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.
578 ze zm.) lub równoważne
odpowiadające im uprawnienia
budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, które zostały
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budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, które zostały
wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
c. Kierownik robót sieci
wodociągowo-kanalizacyjnych –
dysponują lub będą dysponować
co najmniej 1 osobą do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
niniejsza
osoba musi posiadać następujące
kwalifikacje i doświadczenie:
- posiadać łącznie co najmniej 2 lata
doświadczenia zawodowego jako
Kierownik budowy lub Kierownik
robót, z zakresu sieci instalacji i
urządzeń sanitarnych,
- posiadać ważne uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
– co najmniej w ograniczonym
zakresie, wydanych na podstawie
ustawy – Prawo budowlane oraz
rozporządzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne
odpowiadające im uprawnienia
budowlane
do kierowania robotami
budowlanymi, które zostały
wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a które
uprawniają do pełnienia funkcji
Kierownika budowy w zakresie
budowy sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych,
d. Specjalista ds. Aparatury
Kontrolno Pomiarowej i Automatyki
(AKPiA) – dysponują lub będą
dysponować co najmniej 1 osobą
do pełnienia funkcji specjalisty

wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
c. Kierownik robót sieci
wodociągowo-kanalizacyjnych –
dysponują lub będą dysponować
co najmniej 1 osobą do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
niniejsza
osoba musi posiadać następujące
kwalifikacje i doświadczenie:
- posiadać łącznie co najmniej 2 lata
doświadczenia zawodowego jako
Kierownik budowy lub Kierownik
robót, z zakresu sieci instalacji i
urządzeń sanitarnych,
- posiadać ważne uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
– co najmniej w ograniczonym
zakresie, wydanych na podstawie
ustawy – Prawo budowlane oraz
rozporządzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne
odpowiadające im uprawnienia
budowlane
do kierowania robotami
budowlanymi, które zostały
wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a które
uprawniają do pełnienia funkcji
Kierownika budowy w zakresie
budowy sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych,
d. Specjalista ds. Aparatury
Kontrolno Pomiarowej i Automatyki
(AKPiA) – dysponują lub będą
dysponować co najmniej 1 osobą
do pełnienia funkcji specjalisty
ds. AKPiA, niniejsza osoba musi
posiadać następujące
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ds. AKPiA, niniejsza osoba musi
posiadać następujące
doświadczenie:
- posiadać łącznie co najmniej 3 lata
doświadczenia przy realizacji zadań
obejmujących prace przy budowie
lub przebudowie aparatury kontrolno
– pomiarowej i/ lub automatyki,
- posiadać doświadczenie zawodowe
na stanowisku specjalisty przy
wdrażaniu systemu zdalnego
sterowania i monitoringu obiektów
wodno-kanalizacyjnych
obejmującego co najmniej 20
obiektów.
W celu potwierdzenia spełnienia
niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć:
- wykaz sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 3 do
IDW – Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia oraz
- wykaz sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 4 do
IDW potwierdzający posiadane
doświadczenie, niezbędne do
wykonania zamówienia, oddzielnie
dla każdej osoby wymienionej w
Załączniku
Nr 3 do IDW,
- oświadczenie, które potwierdza
odpowiednio, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia,
sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 5 do
IDW.
W przypadku polegania Wykonawcy
na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp,
Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty w szczególności
pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu
zamówienia, udowadniając
Zamawiającemu, iż Wykonawca
będzie dysponował zasobami

doświadczenie:
- posiadać łącznie co najmniej 3 lata
doświadczenia przy realizacji zadań
obejmujących prace przy budowie
lub przebudowie aparatury kontrolno
– pomiarowej i/ lub automatyki,
- posiadać doświadczenie
zawodowe na stanowisku
specjalisty przy wdrażaniu systemu
zdalnego sterowania i monitoringu
obejmującego co najmniej 20
obiektów.
W celu potwierdzenia spełnienia
niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć:
- wykaz sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 3 do
IDW – Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia oraz
- wykaz sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 4 do
IDW potwierdzający posiadane
doświadczenie, niezbędne do
wykonania zamówienia, oddzielnie
dla każdej osoby wymienionej w
Załączniku
Nr 3 do IDW,
- oświadczenie, które potwierdza
odpowiednio, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia,
sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 5 do
IDW.
W przypadku polegania Wykonawcy
na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp,
Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty w szczególności
pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu
zamówienia, udowadniając
Zamawiającemu, iż Wykonawca
będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia.
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niezbędnymi do realizacji
zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt. 3) ustawy
Pzp, 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 dokumentów dotyczących w
szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie
łączył wykonawcę z innym
podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
Uwaga:
- Zamawiający dopuszcza możliwość
łączenia funkcji przez Kierownika
budowy oraz Kierowników robót,
z wyjątkiem przypadków gdy jest
to zabronione przepisami ustawy
Prawo budowlane, dalej (ustawa
Pbud.) natomiast nie wyraża zgody
na łączenie funkcji Kierownika
Zespołu – Przedstawiciela
Wykonawcy z Kierownikiem budowy
lub Kierownikami robót oraz nie
wyraża zgody na łączenie funkcji
specjalisty AKPiA z Kierownikiem
Zespołu – Przedstawicielem
Wykonawcy,
Kierownikiem budowy lub
Kierownikami robót,
- przez wykonanie robót
budowlanych należy rozumieć
doprowadzenie co najmniej do
wystawienia Świadectwa Przyjęcia/
Protokołu odbioru (w przypadku
podmiotów

Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt. 3) ustawy
Pzp, 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 dokumentów dotyczących w
szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie
łączył wykonawcę z innym
podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
Uwaga:
- Zamawiający dopuszcza możliwość
łączenia funkcji przez Kierownika
budowy oraz Kierowników robót,
z wyjątkiem przypadków gdy jest
to zabronione przepisami ustawy
Prawo budowlane, dalej (ustawa
Pbud.) natomiast nie wyraża zgody
na łączenie funkcji Kierownika
Zespołu – Przedstawiciela
Wykonawcy z Kierownikiem budowy
lub Kierownikami robót oraz nie
wyraża zgody na łączenie funkcji
specjalisty AKPiA z Kierownikiem
Zespołu – Przedstawicielem
Wykonawcy,
Kierownikiem budowy lub
Kierownikami robót,
- przez wykonanie robót
budowlanych należy rozumieć
doprowadzenie co najmniej do
wystawienia Świadectwa Przyjęcia/
Protokołu odbioru (w przypadku
podmiotów
krajowych dla podmiotów
zagranicznych dokumenty
równoważne),
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krajowych dla podmiotów
zagranicznych dokumenty
równoważne),
- posiadane przez w/w osoby
uprawnienia w wymaganym
zakresie, stosownie do wymagań
określonych w ogłoszeniu i SIWZ
powinny być zgodne z ustawą Pbud
oraz aktualnym obowiązującym
rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.).
Osoby, które posiadają uzyskane
przed dniem wejścia w życie ustawy
Pbud, uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania
zawodowego odpowiednie do
realizacji przedmiotu zamówienia, do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i
zachowały uprawnienia do pełnienia
tych funkcji w dotychczasowym
zakresie, stosują te dokumenty jako
obowiązujące,
- Zamawiający określając
wymogi dla każdej osoby w
zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza
uprawnienia budowlane, które
zostały
wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących niż obecnie
przepisów oraz odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy
– Pbud oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394),
- stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy
Pbud, podstawę do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi m.in.
wpis na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem
wydanym przez tę Izbę, zgodnie z
art. 12a ustawy Pbud, samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie

- posiadane przez w/w osoby
uprawnienia w wymaganym
zakresie, stosownie do wymagań
określonych w ogłoszeniu i SIWZ
powinny być zgodne z ustawą Pbud
oraz aktualnym obowiązującym
rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.).
Osoby, które posiadają uzyskane
przed dniem wejścia w życie ustawy
Pbud, uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania
zawodowego odpowiednie do
realizacji przedmiotu zamówienia, do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i
zachowały uprawnienia do pełnienia
tych funkcji w dotychczasowym
zakresie, stosują te dokumenty jako
obowiązujące,
- Zamawiający określając
wymogi dla każdej osoby w
zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza
uprawnienia budowlane, które
zostały
wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących niż obecnie
przepisów oraz odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy
– Pbud oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394),
- stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy
Pbud, podstawę do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi m.in.
wpis na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem
wydanym przez tę Izbę, zgodnie z
art. 12a ustawy Pbud, samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie
mogą również wykonywać osoby,
których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na
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mogą również wykonywać osoby,
których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach
odrębnych.
Jeżeli Wykonawca dysponuje
osobą posiadającą uprawnienia,
która ma miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, musi wykazać, że osoba
ta legitymuje się kwalifikacjami
odpowiadającymi wymaganym
uprawnieniom w kraju zamieszkania,
jeśli takie w tym kraju obowiązują
z uwzględnieniem prawa do
wykonywania określonych zawodów
regulowanych lub określonych
działalności, jeżeli te kwalifikacje
zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. Nr 63, poz. 394),
- wskazane w pkt. III.2.3)2. lit. b)
lit a. do d. niniejszego ogłoszenia
osoby powinny biegle posługiwać
się językiem polskim. W przypadku,
gdy wskazane osoby nie wykazują
się biegłą i fachową znajomością
języka polskiego Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić co najmniej
jednego tłumacza języka polskiego,
zapewniającego stałe, biegłe i
fachowe tłumaczenie w kontaktach
między Zamawiającym a
Wykonawcą, na okres i dla potrzeb
realizacji umowy,
- Zamawiający uzna za spełnione
warunki posiadania doświadczenia
zawodowego przez osoby jedynie w
przypadku posiadania wymaganych
lat kalendarzowych
posiadanego doświadczenia przy
faktycznym uczestnictwie osób w
realizacji zadań. Jeżeli Wykonawca
wykaże doświadczenie zawodowe
osób poprzez wykazanie kilku zadań
w tym samym czasie, Zamawiający
uzna okres takiego doświadczenia
tylko
jeden raz.
- jeżeli Wykonawca wykaże okres
doświadczenia zawodowego bez
podania dat dziennych (wyłącznie

zasadach określonych w przepisach
odrębnych.
Jeżeli Wykonawca dysponuje
osobą posiadającą uprawnienia,
która ma miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, musi wykazać, że osoba
ta legitymuje się kwalifikacjami
odpowiadającymi wymaganym
uprawnieniom w kraju zamieszkania,
jeśli takie w tym kraju obowiązują
z uwzględnieniem prawa do
wykonywania określonych zawodów
regulowanych lub określonych
działalności, jeżeli te kwalifikacje
zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. Nr 63, poz. 394),
- wskazane w pkt. III.2.3)2. lit. b)
lit a. do d. niniejszego ogłoszenia
osoby powinny biegle posługiwać
się językiem polskim. W przypadku,
gdy wskazane osoby nie wykazują
się biegłą i fachową znajomością
języka polskiego Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić co najmniej
jednego tłumacza języka polskiego,
zapewniającego stałe, biegłe i
fachowe tłumaczenie w kontaktach
między Zamawiającym a
Wykonawcą, na okres i dla potrzeb
realizacji umowy,
- Zamawiający uzna za spełnione
warunki posiadania doświadczenia
zawodowego przez osoby jedynie w
przypadku posiadania wymaganych
lat kalendarzowych
posiadanego doświadczenia przy
faktycznym uczestnictwie osób w
realizacji zadań. Jeżeli Wykonawca
wykaże doświadczenie zawodowe
osób poprzez wykazanie kilku zadań
w tym samym czasie, Zamawiający
uzna okres takiego doświadczenia
tylko
jeden raz.
- jeżeli Wykonawca wykaże okres
doświadczenia zawodowego bez
podania dat dziennych (wyłącznie
„miesiąc i rok”) Zamawiający pominie
przy obliczeniu
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„miesiąc i rok”) Zamawiający pominie
przy obliczeniu
wymaganego okresu skrajnych
miesięcy z danego okresu, z uwagi
na brak możliwości ustalenia
faktycznego okresu doświadczenia w
tych miesiącach.
Ta sama zasada obowiązywać
będzie w przypadku wskazania przez
Wykonawcę okresu doświadczenia
zawodowego bez dat miesięcznych
(wyłącznie „rok-rok”),
wówczas Zamawiający pominie
skrajne lata.
c) wykażą się, że posiadają wielkość
średniego rocznego zatrudnienia u
Wykonawcy robót budowlanych oraz
liczebność personelu kierowniczego
w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy to w tym okresie, w ilości
co najmniej 5 (pięciu) pracowników
oraz co najmniej 2 (dwie) osoby
personelu kierowniczego.
W celu potwierdzenia spełnienia
niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć
oświadczenie na temat wielkości
średniego rocznego zatrudnienia
u Wykonawcy robót budowlanych
oraz liczebności personelu
kierowniczego w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
to w tym okresie, sporządzone
według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 6 do IDW.
Dokumenty są składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, za wyjątkiem
pisemnych zobowiązań podmiotów,
które udostępniają swoje zasoby
Wykonawcy na podstawie art. 26 ust.
2b ustawy Pzp,
w przypadku gdy Wykonawca
wykazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu polega na
wiedzy i doświadczeniu potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, które muszą zostać
złożone w formie oryginału.

wymaganego okresu skrajnych
miesięcy z danego okresu, z uwagi
na brak możliwości ustalenia
faktycznego okresu doświadczenia w
tych miesiącach.
Ta sama zasada obowiązywać
będzie w przypadku wskazania przez
Wykonawcę okresu doświadczenia
zawodowego bez dat miesięcznych
(wyłącznie „rok-rok”),
wówczas Zamawiający pominie
skrajne lata.
c) wykażą się, że posiadają wielkość
średniego rocznego zatrudnienia u
Wykonawcy robót budowlanych oraz
liczebność personelu kierowniczego
w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy to w tym okresie, w ilości
co najmniej 5 (pięciu) pracowników
oraz co najmniej 2 (dwie) osoby
personelu kierowniczego.
W celu potwierdzenia spełnienia
niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć
oświadczenie na temat wielkości
średniego rocznego zatrudnienia
u Wykonawcy robót budowlanych
oraz liczebności personelu
kierowniczego w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
to w tym okresie, sporządzone
według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 6 do IDW.
Dokumenty są składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, za wyjątkiem
pisemnych zobowiązań podmiotów,
które udostępniają swoje zasoby
Wykonawcy na podstawie art. 26 ust.
2b ustawy Pzp,
w przypadku gdy Wykonawca
wykazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu polega na
wiedzy i doświadczeniu potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, które muszą zostać
złożone w formie oryginału.
Do zachowania pisemnej formy
czynności prawnej wystarcza
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Do zachowania pisemnej formy
czynności prawnej wystarcza
złożenie własnoręcznego podpisu
na dokumencie obejmującym treść
oświadczenia woli. W przypadku
wszystkich kopii dokumentów
załączonych do oferty, podpisujący
ofertę zobowiązany jest poświadczyć
za zgodność z oryginałem kopię.
Poświadczenie za zgodność
z oryginałem powinno być
sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu
(np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za
zgodność z oryginałem).
W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów o których
mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający, może żądać
przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu
jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Jeżeli Wykonawca składa
dokumenty sporządzone w języku
obcym, to ma obowiązek złożyć te
dokumenty wraz z tłumaczeniem na
język polski.
Wykonawca na żądanie
Zamawiającego i w zakresie przez
niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać odpowiednio, nie później
niż na dzień składania ofert,
spełnienie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
i braku podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp.
W przypadku nie wykazania
przez Wykonawców spełnienia
warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, zostaną oni
wykluczeni z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4)

złożenie własnoręcznego podpisu
na dokumencie obejmującym treść
oświadczenia woli. W przypadku
wszystkich kopii dokumentów
załączonych do oferty, podpisujący
ofertę zobowiązany jest poświadczyć
za zgodność z oryginałem kopię.
Poświadczenie za zgodność
z oryginałem powinno być
sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu
(np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za
zgodność z oryginałem).
W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów o których
mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający, może żądać
przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu
jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Jeżeli Wykonawca składa
dokumenty sporządzone w języku
obcym, to ma obowiązek złożyć te
dokumenty wraz z tłumaczeniem na
język polski.
Wykonawca na żądanie
Zamawiającego i w zakresie przez
niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać odpowiednio, nie później
niż na dzień składania ofert,
spełnienie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
i braku podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp.
W przypadku nie wykazania
przez Wykonawców spełnienia
warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, zostaną oni
wykluczeni z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4)
ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26
ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
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ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26
ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
W przypadku złożenia
nieprawdziwych informacji mających
wpływ lub mogących mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania,
Zamawiający wykluczy Wykonawcę
z postępowania na podstawie art. 24
ust. 2 pkt. 3) ustawy Pzp.
Ocena spełnienia przedstawionych
powyżej warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana wg
formuły: „spełnia - nie spełnia”.
W przypadku, gdy złożone przez
Wykonawców dokumenty zawierają
dane w innych walutach niż PLN,
Zamawiający dla celu oceny ofert
jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie średni kurs złotego w
stosunku do walut obcych określony
w tabeli kursów „A” średnich
walut obcych Narodowego Banku
Polskiego (dalej NBP) na dzień
publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (dalej Dz.Urz.UE), ten
sam kurs Zamawiający przyjmie
przy przeliczaniu wszystkich innych
danych finansowych. Jeżeli w tym
dniu nie będzie opublikowany średni
kurs walut przez NBP,
Zamawiający przyjmie średni
kurs złotego w stosunku do walut
obcych określony w tabeli kursów
„A” średnich walut obcych NBP
z ostatniej opublikowanej tabeli
kursów NBP przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.Urz.UE. Kursy walut dostępne
są pod następującym adresem
internetowym: http://www.nbp.pl/
home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

W przypadku złożenia
nieprawdziwych informacji mających
wpływ lub mogących mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania,
Zamawiający wykluczy Wykonawcę
z postępowania na podstawie art. 24
ust. 2 pkt. 3) ustawy Pzp.
Ocena spełnienia przedstawionych
powyżej warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana wg
formuły: „spełnia - nie spełnia”.
W przypadku, gdy złożone przez
Wykonawców dokumenty zawierają
dane w innych walutach niż PLN,
Zamawiający dla celu oceny ofert
jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie średni kurs złotego w
stosunku do walut obcych określony
w tabeli kursów „A” średnich
walut obcych Narodowego Banku
Polskiego (dalej NBP) na dzień
publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (dalej Dz.Urz.UE), ten
sam kurs Zamawiający przyjmie
przy przeliczaniu wszystkich innych
danych finansowych. Jeżeli w tym
dniu nie będzie opublikowany średni
kurs walut przez NBP,
Zamawiający przyjmie średni
kurs złotego w stosunku do walut
obcych określony w tabeli kursów
„A” średnich walut obcych NBP
z ostatniej opublikowanej tabeli
kursów NBP przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.Urz.UE. Kursy walut dostępne
są pod następującym adresem
internetowym: http://www.nbp.pl/
home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego:

Zamiast:
22/05/2013   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
06/06/2013   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
22/05/2013   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
06/06/2013   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
22/05/2013   Godzina: 11:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
06/06/2013   Godzina: 11:15
(dd/mm/rrrr)

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

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

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-065439
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