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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności 

technicznej lub zawodowej (określone szczegółowo w pkt 5.3). 2. Wykonawca może w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych 

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. UWAGA: 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

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

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

zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do 

osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub 

zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 3. Jako spełniający warunki udziału w 



postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy w zakresie warunku określonego w pkt 5.III 

wykażą: 3.1 Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 roboty polegającej na 

wykonaniu min. 5 000 mb sieci wodociągowej. UWAGA: 1. Wykazując spełnianie warunku udziału w 

postępowaniu w wykazie robót złożonym wraz z ofertą należy podać długość wykonanej sieci 

wodociągowej w celu weryfikacji spełniania warunku udziału w postępowaniu. 2. Wykonawcy mogą 

wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez notariusza) należy dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 5.3 SIWZ musi spełniać co najmniej jeden 

Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 3.2 Dysponowanie osobą, która będzie 

pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

zakresie sieci, instalacji i urzadzeń wodociągowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 

zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - która w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcję 

kierownika budowy na minimum 1 robocie polegającej na wykonaniu min. 5 000 mb sieci 

wodociągowej Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy 

realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności 

technicznej lub zawodowej (określone szczegółowo w pkt 5.3). 2. Wykonawca może w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych 

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. UWAGA: 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

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

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

zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do 

osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub 

zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 3. Jako spełniający warunki udziału w 

postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy w zakresie warunku określonego w pkt 5.III 

wykażą: 3.1 Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 roboty polegającej na 

wykonaniu min. 5 000 mb sieci wodociągowej. UWAGA: 1. Wykazując spełnianie warunku udziału w 



postępowaniu w wykazie robót złożonym wraz z ofertą należy podać długość wykonanej sieci 

wodociągowej w celu weryfikacji spełniania warunku udziału w postępowaniu. 2. Wykonawcy mogą 

wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez notariusza) należy dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 5.3 SIWZ musi spełniać co najmniej jeden 

Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 3.2 Dysponowanie osobą, która będzie 

pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

zakresie sieci, instalacji i urzadzeń wodociągowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 

zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - która posiada minimum trzy letnie doświadczenie 

w pełnieniu funkcji kierownika budowy, oraz nadzorowała realizację minimum 1 roboty polegającej 

na wykonaniu min. 5 000 mb sieci wodociągowej Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania 

w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób 

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych 

lub doświadczeniu tych osób  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-05-17, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-05-18, godzina: 10:00,  

 


