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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: 1.2. spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w 
zakresie posiadanego doświadczenia oraz osób skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał 
dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu odwodnienia budynku na kwotę, co
najmniej 50 000,00 zł netto każda. Na potwierdzenie spełniania warunku 
Zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp – dołączenia do oferty
oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ; (2) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp – przedstawienia 
przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie 
Zamawiającego, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 
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. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w 
postępowaniu w zakresie określonym w pkt. 1.2. b) dysponuje osobami zdolnymi 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane 



przepisami prawa budowlanego z doświadczeniem 2 lat dla: (1) kierownika budowy 
w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; (2) kierownika robót w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej które skierowane zostaną przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Na potwierdzenie spełniania 
warunku Zamawiający żąda: na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do 
oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ; na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – przedstawienia 
przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie 
Zamawiającego, wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego w zakresie kierowania robotami budowlanymi w 
charakterze kierownika budowy i kierowników robót wskazanych w literze b) wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu 
w zakresie określonym w litera b), wykaz powinien zostać złożony w formie zgodnej 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zamawiający może, na każdym 
etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia. 3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 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. 4. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający oceni czy udostępniane przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13
– 22 i ust. 5. 5. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, w 
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli 
podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności 
są wymagane. 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w 
formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w 
postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1,ustawy 
Pzp. 7. Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w rozdziale 
IV.A SIWZ: 6.1 Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony 
odpowiednio nie wcześniej niż 3 m-ce i 6 m-cy przed upływem terminu składania 



ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie 
określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w 
wymaganym terminie. 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: tak Informacje 
dodatkowe: 
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1.2. spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w 
zakresie posiadanego doświadczenia oraz osób skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: Wykonawca 
spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną 
polegającą na: 1) wykonaniu ciągów liniowych z podłączeniem do kanalizacji 
deszczowej o wartości 70.000,00 zł netto ; lub 2) wykonaniu kanalizacji deszczowej 
o wartości 70.000,00 zł netto; lub 3) wykonaniu drenaż kanalizacji deszczowej o 
wartości 70.000,00 zł netto; lub 4) wykonaniu łącznie powyższych robót wskazanych
w punkcie 1), 2) i 3) o łącznej wartości 70.000,00 zł netto. Na potwierdzenie 
spełniania warunku Zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp – 
dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; (2) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp – 
przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na 
wezwanie Zamawiającego, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej 
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 
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. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w 
postępowaniu w zakresie określonym w pkt. 1.2. b) dysponuje osobami zdolnymi 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane 
przepisami prawa budowlanego z doświadczeniem 2 lat dla: (1) kierownika budowy 
w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; (2) kierownika robót w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej które skierowane zostaną przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Na potwierdzenie spełniania 
warunku Zamawiający żąda: na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do 
oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ; na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – przedstawienia 
przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie 
Zamawiającego, wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 



zamówienia publicznego w zakresie kierowania robotami budowlanymi w 
charakterze kierownika budowy i kierowników robót wskazanych w literze b) wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu 
w zakresie określonym w litera b), wykaz powinien zostać złożony w formie zgodnej 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zamawiający może, na każdym 
etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia. 3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 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. 4. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający oceni czy udostępniane przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13
– 22 i ust. 5. 5. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, w 
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli 
podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności 
są wymagane. 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w 
formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w 
postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1,ustawy 
Pzp. 7. Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w rozdziale 
IV.A SIWZ: 6.1 Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony 
odpowiednio nie wcześniej niż 3 m-ce i 6 m-cy przed upływem terminu składania 
ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie 
określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w 
wymaganym terminie. 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: tak Informacje 
dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III



Punkt: 4) litera E
W ogłoszeniu jest: E. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów 
występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w 
rozdziale IV litera B punkt od 3 do 13 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia 
wymienione w rozdziale IV litera A oraz IV litera B punkt 1 i 2 mogą przedstawić 
łącznie. W przypadku doświadczenia za spełnienie warunku zostanie uznana jeżeli 
każdy członek konsorcjum wykona jedną inwestycję wskazaną w punkcie 1.2 litera 
lub litera b w rozdziale III SIWZ lub tylko jeden z członków konsorcjum spełni cały 
warunek . Ta sam zasada obowiązuje do rozdziału III punkt nr 1.3 SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: E. W przypadku składania oferty przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów
występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w 
rozdziale IV litera B punkt od 3 do 13 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia 
wymienione w  rozdziale IV litera A oraz IV litera B punkt 1 i 2 mogą przedstawić 
łącznie. W przypadku doświadczenia za spełnienie warunku zostanie uznana jeżeli 
jeden z członków konsorcjum wykonał robotę wskazaną w punkcie 1.2 litera a) w 
rozdziale III SIWZ. W przypadku warunku wskazanego w punkcie 1.2 litera b) 
rozdziału III SIWZ za spełnienie warunku zostanie uznana jeżeli każdy członek 
konsorcjum będzie legitymował się dysponowaniem jednej z osób zdolnych do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tak aby wspólnie 
spełnić postawiony warunek udziału lub jeden z członków będzie legitymował się 
dysponowaniem osób zdolnych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie wskazanych w punkcie 1.2 litera b) SIWZ. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1 )
W ogłoszeniu jest: 1 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 
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. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w 
postępowaniu w zakresie określonym w rozdziale III punkt 1.2 litera a) do SIWZ 
Wykaz powinien zostać złożony w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 5 do SIWZ. 2 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego w zakresie kierowania robotami budowlanymi w 
charakterze kierowników budowy i robót wskazanych w rozdziale III punkt 1.2 litera 



b) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w
postępowaniu w zakresie określonym w III punkt 1.2 litera b) SIWZ . Wykaz 
powinien zostać złożony w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 
do SIWZ. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w 
konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w rozdziale IV litera B 
punkt od 3 do 13 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale IV 
litera A oraz IV litera B punkt 1 i 2 mogą przedstawić łącznie. W przypadku 
doświadczenia za spełnienie warunku zostanie uznana jeżeli każdy członek 
konsorcjum wykona jedną inwestycję wskazaną w punkcie 1.2 litera lub litera b w 
rozdziale III SIWZ lub tylko jeden z członków konsorcjum spełni cały warunek . Ta 
sam zasada obowiązuje do rozdziału III punkt nr 1.3 SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: 1 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 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. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie określonym w rozdziale III punkt 1.2 litera a) do 
SIWZ Wykaz powinien zostać złożony w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 5 do SIWZ. 2 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego w zakresie kierowania robotami budowlanymi w 
charakterze kierowników budowy i robót wskazanych w rozdziale III punkt 1.2 litera 
b) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w
postępowaniu w zakresie określonym w III punkt 1.2 litera b) SIWZ . Wykaz 
powinien zostać złożony w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 
do SIWZ. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w 
konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w rozdziale IV litera B 
punkt od 3 do 13 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia wymienione w  rozdziale IV 
litera A oraz IV litera B punkt 1 i 2 mogą przedstawić łącznie. W przypadku 
doświadczenia za spełnienie warunku zostanie uznana jeżeli jeden z członków 
konsorcjum wykonał robotę wskazaną w punkcie 1.2 litera a) w rozdziale III SIWZ. 



W przypadku warunku wskazanego w punkcie 1.2 litera b) rozdziału III SIWZ za 
spełnienie warunku zostanie uznana jeżeli każdy członek konsorcjum będzie 
legitymował się dysponowaniem jednej z osób zdolnych do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie tak aby wspólnie spełnić postawiony warunek 
udziału lub jeden z członków będzie legitymował się dysponowaniem osób zdolnych 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wskazanych w 
punkcie 1.2 litera b) SIWZ. 


