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UNIA EUROPEJSKA 

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670 

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

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, 

INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB 

SPROSTOWANIE 

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w 

pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych 

terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia. 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE 

Oficjalna nazwa: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.   

Adres pocztowy: ul. Jabłoniowa 55   

Miejscowość: Gdańsk Kod pocztowy: 

80-180  

Kraj: POLSKA 

Punkt kontaktowy: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. 

Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 
 

Osoba do kontaktów: 1) w zakresie merytorycznym - Pan 

Piotr Gołaszewski tel. nr (058) 3260104, 2) w sprawach 

dotyczących procedury zamówień publicznych - Pani 

Lidia Krzyczyńska, tel. nr (058) 326 01 00. 

Tel.: +48 583260100 

E-mail: zut@zut.com.pl Faks: +48 583221576 

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) 

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.zut.com.pl 

Adres profilu nabywcy (URL):  

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE) X 

Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – zamówienia sektorowe) 

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu)  

„Budowa sektora nr 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 

Szadółkach” wraz z placami, drogami i infrastrukturą techniczną”                                                                                                                                          
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II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 

1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów Zamawiającego przy 

ul. Jabłoniowej 55, 80-180 Gdańsk, POLSKA, prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową Projekt budowlany 

„Budowa sektora nr 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 

Szadółkach” wraz z placami, drogami i infrastrukturą techniczną - opracowaną w styczniu 2017 r. przez Heko Halina 

Karmolińska - Słotkowska, ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań, POLSKA i pozwoleniem na budowę nr WUiA-

I.6740.805-3.2017.5-AB.146446 z dnia 29.6.2018 r. 

1.2. W zakres zamówienia wchodzi: 

a) opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych i technologicznych, 

b) ustanowienie Kierownika Budowy, 

c) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.6.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126), 

d) organizacja placu budowy, 

e) wytyczenie obiektów w terenie, 

f) budowa sektora nr 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

g) dostawa i montaż urządzeń i sprzętu, 

h) dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) urządzeń 

i) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

sektora nr 800/3 kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

j) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji 

pozwolenie zintegrowane, 

k) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji 

pozwolenie wodnoprawne, 

l) sporządzenie instrukcji prowadzenia składowiska wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zatwierdzającej instrukcję 

prowadzenia składowiska, 

m) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji 

projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz wykonanie 

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych 

etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu, 

n) przekazanie obiektu Zamawiającemu. 

1.3. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający 

zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca, który skieruje do 

wykonywania robót swoich pracowników wykonujących czynności związane z pracami budowlano-montażowymi wykazał 

się zatrudnieniem tych osób w ramach umowy o pracę w okresie, w którym dana czynność ma być wykonywana (z 

wyjątkiem osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie np. kierownik robót, kluczowi specjaliści). 

1.4. Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca przedstawi wykaz czynności związanych z 

robotami budowlano-montażowymi w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 

Kodeksu Pracy. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że osoby wykonujące te czynności będą przez niego zatrudnione, 

w okresie w którym dana czynność ma być wykonywana, w oparciu o umowę o pracę. 

1.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono w części III SIWZ oraz w Projekcie budowlanym i 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Organizacji Robót Budowlanych              

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 

 
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 

Główny przedmiot 
45000000-7 ••••-•  ••••-• 
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Dodatkowe 

przedmioty 

45100000-8 

45222110-3 

45232150-8 

45232410-9 

45232152-2 

45231220-3 

45233123-7 

45110000-1 

45311100-1 

45316110-9 

45317300-5 

45312311-0 

••••-•  ••••-• 

••••-•  ••••-• 

••••-•  ••••-• 

••••-•  ••••-• 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) RODZAJ PROCEDURY 

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 

Otwarta X 

Ograniczona 

Ograniczona przyspieszona 

Negocjacyjna 

Negocjacyjna przyspieszona 

Dialog konkurencyjny 

IV.2) Informacje administracyjne 

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w 

pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy) 

17/PN/2018                                                                              

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane) 

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: SIMAP                    X 

OJS eSender 

 Login:  •••••••••••••••••••• 

Dane referencyjne ogłoszenia: •••• - •••••• (rok i numer dokumentu) 

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)  

 

Numer ogłoszenia w Dz.U.:   2018/S 179-406950 z dnia 18/09/2018 (dd/mm/rrrr) 

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:   13/09/2018 (dd/mm/rrrr) 
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne) 

Procedury niepełnej                          Sprostowania                      X Informacji dodatkowych                   

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (o ile ma 

zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne) 

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 (o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst 

lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego 

ogłoszenia) 

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez  instytucję zamawiającą      X   

Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą    X 

Oba przypadki  X    

 VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym          W odpowiedniej dokumentacji                   W obu          X            

 przetargowej przypadkach  

(więcej informacji w odpowiedniej  (więcej informacji dokumentacji 

przetargowej) w odpowiedniej  

dokumentacji 

przetargowej) 

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy) 

Miejsce, w którym znajduje 

się zmieniany tekst: 

Zamiast:  Powinno być:  

III.2.3) Kwalifikacje 

techniczne         

                                               

                                               

                                               

                                               

1. O udzielenie zamówienia mogą się 

ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

1) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

a) Warunek, o którym mowa w punkcie 

III.2.3).1.1) zostanie spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: a) wykonał 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 

10 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie, co 

najmniej: 

1. O udzielenie zamówienia mogą się 

ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

a) Warunek, o którym mowa w punkcie 

III.2.3).1.1) zostanie spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: a) wykonał 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 

10 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie, co 

najmniej: 



5 Standardowy Formularz 14 – PL 

— 2 roboty budowlane polegające na 

budowie składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne o powierzchni 

min. 4,0 ha – każda, 

— 3 roboty budowlane polegające na 

budowie sieci kanalizacyjnej 

grawitacyjno-tłocznej o długości min. 2,0 

km każda. 

Zamawiający, na postawie art. 36a ust. 2 

ustawy Pzp, zastrzega obowiązek 

osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia 

polegającego na budowie składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne. Wobec powyższego 

zastrzeżenia, zamawiający nie dopuszcza 

powoływania się przez wykonawców w 

tym zakresie na zasoby podmiotów 

trzecich, celem spełnienia warunków 

udziału w niniejszym postępowaniu; 

b) dysponuje następującymi osobami 

skierowanymi przez Wykonawcę do 

realizacji przedmiotowego zamówienia 

publicznego wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, 

wykształcenia i oświadczenia, 

niezbędnego do wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywania przez nich 

czynności oraz informacji o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, które należy 

wpisać do oświadczenia JEDZ: 

i) 1 osobą na stanowisku Kierownika 

Budowy, która posiada: 

— uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, 

— co najmniej 10-letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku kierownika 

budowy lub kierownika robót lub 

przedstawiciela wykonawcy przy 

realizacji co najmniej 3 robót 

budowlanych polegających na budowie 

składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, w tym jednej 

roboty budowlanej polegającej na 

budowie składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne o powierzchni 

min. 4,0 ha. 

ii) 1 osobą na stanowisku Kierownika 

robót sanitarnych, która posiada: 

— uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń wodociągowych i 

- dwie roboty budowlane polegające na 

budowie składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, w tym jednej 

roboty budowlanej polegającej na budowie 

składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne o powierzchni min 

4 ha, 

— 3 roboty budowlane polegające na 

budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-

tłocznej o długości min. 2,0 km każda. 

Zamawiający, na postawie art. 36a ust. 2 

ustawy Pzp, zastrzega obowiązek 

osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia 

polegającego na budowie składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne. Wobec powyższego zastrzeżenia, 

zamawiający nie dopuszcza powoływania 

się przez wykonawców w tym zakresie na 

zasoby podmiotów trzecich, celem 

spełnienia warunków udziału w niniejszym 

postępowaniu; 

b) dysponuje następującymi osobami 

skierowanymi przez Wykonawcę do 

realizacji przedmiotowego zamówienia 

publicznego wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, 

wykształcenia i oświadczenia, niezbędnego 

do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywania przez nich czynności oraz 

informacji o podstawie do dysponowania 

tymi osobami, które należy wpisać do 

oświadczenia JEDZ: 

i) 1 osobą na stanowisku Kierownika 

Budowy, która posiada: 

— uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, 

- — co najmniej 10 letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku kierownika 

budowy lub kierownika robót lub 

przedstawiciela wykonawcy przy 

realizacji co najmniej jednej roboty 

budowlanej polegającej na budowie 

składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne o powierzchni 

min. 4 ha. 

ii) 1 osobą na stanowisku Kierownika robót 

sanitarnych, która posiada: 

— uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń wodociągowych i 
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kanalizacyjnych, cieplnych, 

wentylacyjnych i gazowych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, 

— co najmniej 10-letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku kierownika 

budowy lub kierownika robót, w tym przy 

realizacji co najmniej 3 robót 

budowlanych polegających na budowie 

sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej 

o długości min. 3,0 km – każda. 

c) zatrudnienia Wykonawca winien 

posiadać średnie roczne zatrudnienie w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a w przypadku 

gdy okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie wynosiło co 

najmniej 30 osób, w tym liczebność kadry 

kierowniczej w liczbie co najmniej 3 osób. 

A. Uprawnienia, o których mowa powyżej 

powinny być zgodne z ustawą z dnia 

7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2016, poz.290, 961, 1165, 1250 ze zm.) 

oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 

r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 

2014, poz. 1278 ze zm.). 

B. Dopuszcza się uprawnienia 

równoważne – dla osoby, która posiada 

uzyskane przed dniem wejścia w życie 

ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo 

budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie 

posiadania przygotowania zawodowego 

do pełnienia samodzielnych funkcji w 

budownictwie i zachowała uprawnienia do 

pełnienia tych funkcji w dotychczasowym 

zakresie. 

C. W przypadku wykonawców 

zagranicznych, dopuszcza się 

równoważne kwalifikacje, zdobyte w 

innych państwach, na zasadach 

określonych w art. 12a ustawy z dnia 

7.7.1994 r. Prawo budowlane, z 

uwzględnieniem postanowień ustawy z 

dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., nr 63, poz. 

394, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 

1004). 

Wszystkie wymienione powyżej osoby 

winny posiadać biegłą znajomość języka 

polskiego. Zamawiający dopuszcza 

zmianę tego wymogu wyłącznie w 

przypadku, gdy Wykonawca na własny 

kanalizacyjnych, cieplnych, 

wentylacyjnych i gazowych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, 

— co najmniej 10 letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku kierownika 

budowy lub kierownika robót, w tym przy 

realizacji co najmniej dwóch robót 

budowlanych polegających na budowie 

sieci kanalizacyjnej grawitacyjno- tłocznej 

o długości min. 2 km – każda. 

c) zatrudnienia Wykonawca winien 

posiadać średnie roczne zatrudnienie w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a w przypadku gdy 

okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie wynosiło co najmniej 30 

osób, w tym liczebność kadry kierowniczej 

w liczbie co najmniej 3 osób. 

A. Uprawnienia, o których mowa powyżej 

powinny być zgodne z ustawą z dnia 

7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2016, poz.290, 961, 1165, 1250 ze zm.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz.U. z 2014, poz. 1278 ze 

zm.). 

B. Dopuszcza się uprawnienia równoważne 

– dla osoby, która posiada uzyskane przed 

dniem wejścia w życie ustawy z dnia 

7.7.1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia 

lub stwierdzenie posiadania przygotowania 

zawodowego do pełnienia samodzielnych 

funkcji w budownictwie i zachowała 

uprawnienia do pełnienia tych funkcji w 

dotychczasowym zakresie. 

C. W przypadku wykonawców 

zagranicznych, dopuszcza się równoważne 

kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, 

na zasadach określonych w art. 12a ustawy 

z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z 

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 

18.3.2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., nr 63, poz. 

394, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 

1004). 

Wszystkie wymienione powyżej osoby 

winny posiadać biegłą znajomość języka 

polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę 

tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy 

Wykonawca na własny koszt zapewni 

tłumacza języka polskiego, który zapewni 

stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach 
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koszt zapewni tłumacza języka polskiego, 

który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w 

kontaktach pomiędzy Zamawiającym a 

personelem Wykonawcy, a także zapewni 

tłumaczenie na bieżąco wszystkich 

dokumentów związanych z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, 

stworzonych zarówno przez Wykonawcę, 

jak i dostarczonych przez Zamawiającego. 

Wykonawca zatrudniając tłumacza winien 

wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony 

zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz 

ten winien być biegły w bezbłędnym i 

jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień 

technicznych, ekonomicznych i 

prawnych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

łączenia funkcji kierowników przez jedną 

osobę. 

Wymienione powyżej osoby nie 

wyczerpują wymagań dla rzetelnego 

wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i 

winny być traktowane jako minimalne 

wymogi Zamawiającego. 

Minimalny poziom ewentualnie 

wymaganych standardów: 

W celu potwierdzenia spełniania warunku 

określonego w punkcie III.2.3).1.1) 

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 

następujące dokumenty prawidłowo 

wypełniony JEDZ – Część IV – Kryteria 

kwalifikacji tabela C: Zdolność techniczna 

i zawodowa – wypełnionego zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do SIWZ lub na 

podstawie wygenerowanego przez 

Zamawiającego JEDZ w formacie .xml 

oraz złożyć, na wezwanie Zamawiającego 

dowody potwierdzające spełnienie tego 

warunku. 

Zamawiający przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty, wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, 

aktualnych na dzień złożenia oferty 

oświadczeń lub dokumentów: 

W zakresie punktu 10.2): 

a) wykazu robót budowlanych 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 10 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, 

z załączeniem dowodów określających 

czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w szczególności 

pomiędzy Zamawiającym a personelem 

Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie 

na bieżąco wszystkich dokumentów 

związanych z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, stworzonych zarówno przez 

Wykonawcę, jak i dostarczonych przez 

Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając 

tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z 

uwagi na złożony zakres przedmiotu 

zamówienia, tłumacz ten winien być biegły 

w bezbłędnym i jednoznacznym 

tłumaczeniu zagadnień technicznych, 

ekonomicznych i prawnych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

łączenia funkcji kierowników przez jedną 

osobę. 

Wymienione powyżej osoby nie wyczerpują 

wymagań dla rzetelnego wypełnienia 

zobowiązań Wykonawcy i winny być 

traktowane jako minimalne wymogi 

Zamawiającego. 

Minimalny poziom ewentualnie 

wymaganych standardów: 

W celu potwierdzenia spełniania warunku 

określonego w punkcie III.2.3).1.1) 

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 

następujące dokumenty prawidłowo 

wypełniony JEDZ – Część IV – Kryteria 

kwalifikacji tabela C: Zdolność techniczna i 

zawodowa – wypełnionego zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do SIWZ lub na 

podstawie wygenerowanego przez 

Zamawiającego JEDZ w formacie .xml oraz 

złożyć, na wezwanie Zamawiającego 

dowody potwierdzające spełnienie tego 

warunku. 

Zamawiający przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty, wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, 

aktualnych na dzień złożenia oferty 

oświadczeń lub dokumentów: 

W zakresie punktu 10.2): 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których 
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informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty. 

1) Zgodnie z art. 22a uPzp Wykonawca 

może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do konkretnego zamówienia lub jego 

części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji 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. 

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane 

Wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub 

ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 

pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu oraz zbada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) i 8) uPzp. 

4) W odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane 

lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

5) Wykonawca, który polega na sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z 

podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty. 

1) Zgodnie z art. 22a uPzp Wykonawca 

może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do konkretnego zamówienia lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji 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. 

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane 

Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 

finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 

1) i 8) uPzp. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. 

5) Wykonawca, który polega na sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z 

podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy. 

6) Jeżeli zdolności techniczne lub 

zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu, o którym mowa w 

pkt.1), nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w 
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zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

6) Jeżeli zdolności techniczne lub 

zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu, o którym mowa w 

pkt.1), nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, 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, o których 

mowa w pkt.1) 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, 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, o 

których mowa w pkt.1)                                                                                                               

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy) 

Miejsce, w którym znajdują 

się zmieniane daty: 

Zamiast:  Powinno być:  

IV.3)4) Termin składania 

ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu 

 

25/10/2018 (dd/mm/rrrr) 

 11:15 (godzina) 

05/11/2018 (dd/mm/rrrr) 

 11:15 (godzina) 

IV.3).8) Warunki otwarcia 

ofert                                       

                                               

25/10/2018 (dd/mm/rrrr) 

 11:30 (godzina) 

05/11/2018 (dd/mm/rrrr) 

 11:30 (godzina) 

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

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst (jeżeli dotyczy):                                                

Oficjalna nazwa: 

Adres pocztowy: 

Miejscowość: Kod pocztowy:  Kraj: 

Punkt kontaktowy: 

Osoba do kontaktów: 

Tel.: 

E-mail: Faks: 
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Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) 

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): 

Adres profilu nabywcy (URL): 

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy) 

Miejsce, w którym należy 

dodać tekst: 

Tekst do dodania: 

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)  

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

----------------------- (Wykorzystać sekcję VI formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ----------------------- 

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:   08/10/2018 (dd/mm/rrrr) 


