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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Konstanciński Dom Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 00107762500000, ul. Mostowa   15, 

05-510  Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22-484-20-20, 22-484-20-27, 

e-mail biuro@konstancinskidomkultury.pl, pginel@konstancinskidomkultury.pl, faks . 

Adres strony internetowej (url): bip.konstancinskidomkultury.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6 

W ogłoszeniu jest: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2019 r. o godz. 10:30, w 

siedzibie Zamawiającego, I piętro, Sala multimedialna, 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Mostowa 

15. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2) firm 

oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 3) ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

W ogłoszeniu powinno być: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2019 r. o godz. 14:00, 



w siedzibie Zamawiającego, I piętro, Sala multimedialna, 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. 

Mostowa 15. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz 

adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 3) ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-04-15, godzina: 10:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-04-17, godzina: 13:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 2.2 

W ogłoszeniu jest: Kryteria Kryteria Znaczenie Cena oferty 60,00 Okres gwarancji 10,00 

Organizacja budowy 30,00 

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Kryteria Znaczenie Część nr 1: Cena oferty 60,00 Okres 

gwarancji 10,00 Organizacja budowy 30,00 Część nr 2: Kryterium Znaczenie Cena oferty 60,00 

Okres gwarancji 40,00 Część nr 3: Kryterium Znaczenie Cena oferty 60,00 Okres gwarancji 40,00 

Część nr 4: Kryterium Znaczenie Cena oferty 60,00 Okres gwarancji 40,00 Część nr 5: Kryterium 

Znaczenie Cena oferty 60,00 Okres gwarancji 40,00 



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Konstanciński Dom Kultury ul. Mostowa 15 

05-510 Konstancin-Jeziorna Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z 

danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania 

wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające 

zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

W ogłoszeniu powinno być: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny 

zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Informacje na temat podmiotu któremu 

zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie Postępowanie jest 

przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, 

którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery 

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest 

przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do 

dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie 

W ogłoszeniu powinno być: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do 

dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) TAK 



http://bip.konstancinskidomkultury.pl 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.1 

W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: 1. Zamawiający oceni, 

czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 3 poniżej, na 

podstawie złożonych na wezwanie Zamawiającego, w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, 

oświadczeń lub dokumentów żądanych przez Zamawiającego i wymienionych w rozdziale XI 

SIWZ, potwierdzających spełnienie tych warunków. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”. 

Warunek graniczny „spełnia”. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

3.1. nie podlegają wykluczeniu, 3.2. spełniają następujące warunki dotyczące: a) kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. b) sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający określa szczegółowe warunki w tym 

zakresie wyłącznie w odniesieniu do części nr 1 zamówienia Informacje dodatkowe 

W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. W tym zakresie Zamawiający 

nie określił warunków udziału w postępowaniu. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.2 

W ogłoszeniu jest: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje 

dodatkowe 

W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: w tym 

zakresie Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu. Informacje dodatkowe 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 



Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: DOTYCZY 

CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że: −w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę 

budowlaną obejmującą swoim zakresem przebudowę/ remont/ renowację/ rewitalizację budynku 

objętego ochroną konserwatorską, o wartości brutto roboty co najmniej 3 000 000,00 zł (słownie: 

trzy miliony złotych) oraz −osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do 

wykonania zamówienia, w tym minimum jedną osobę proponowaną do pełnienia funkcji 

Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową lub robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawa, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych 

prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru – zgodnie z ustawą z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067). 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: DOTYCZY CZĘŚCI I - V 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w 

przypadku wypełnienia przez niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23, ust. 5 pkt 

1,2,4 ustawy Pzp, tj.: 4.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub 

nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 4.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego 

prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 

218-221, art. 228230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny (w stanie prawnym obowiązującym na dzień składania oświadczenia) lub art. 46 

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (w stanie prawnym obowiązującym na 

dzień składania oświadczenia), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 

10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w stanie prawnym 

obowiązującym na dzień składania oświadczenia); 4.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka 



jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej 

albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 4.2; 4.4. Wykonawcę, wobec 

którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 4.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest 

w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 4.6. Wykonawcę, który w wyniku 

lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, 

mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 4.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na 

czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 4.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę 

na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 

udziału w postępowaniu; 4.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie 

mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 4.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (w stanie 

prawnym obowiązującym na dzień składania oświadczenia); 4.11. Wykonawcę, wobec którego 

orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 4.12. 

Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (w stanie prawnym obowiązującym na 

dzień składania oświadczenia), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; a 



także w przypadku wystąpienia następujących przesłanek opisanych w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 

1), 2), 4) ustawy Pzp: 4.13. w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym 

przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (w stanie prawnym 

obowiązującym na dzień składania oświadczenia) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (w stanie prawnym obowiązującym na dzień 

składania oświadczenia); 4.14. Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 

zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia, 4.15. Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 

nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia. 5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 

4.2 i 4.3 oraz 4.5 - 4.9 lub 4.13 - 4.15 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 

5. 7. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.8. SIWZ przed wykluczeniem wykonawcy, 



Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 

wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 8. 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. 9. Zamawiający może 

wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. 

Zamawiający informuje, że w myśl przepisu art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 

DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: −w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną 

robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem przebudowę/ remont/ renowację/ rewitalizację 

budynku objętego ochroną konserwatorską, o wartości brutto roboty co najmniej 3 000 000,00 zł 

(słownie: trzy miliony złotych) oraz −osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie 

niezbędne do wykonania zamówienia, w tym minimum jedną osobę proponowaną do pełnienia 

funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową lub 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach 

budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru – zgodnie z 

ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 

2067). 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 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 



W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

(dotyczy jedynie części nr 1) 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w 

rozdz. X ust. 3 pkt. 3.2. lit c SIWZ – Wykonawca złoży wykaz robót budowlanych wykonanych 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie z Załącznikiem nr 

4 do SIWZ) Do wykazu należy załączyć dowody określające czy roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacje 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; 2) W celu 

potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 3.2. lit c SIWZ 

Wykonawca złoży wykaz osób kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, 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 (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ). Dokumenty potwierdzające 

brak podstaw do wykluczenia (dotyczy wszystkich części zamówienia): 1) odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 2) oświadczenie Wykonawcy o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA: Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2) 

powyżej (oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp) Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien 

przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że 



powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia - Załącznik nr 6 do SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

(dotyczy jedynie części nr 1) 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w 

rozdz. X ust. 3 pkt. 3.2. lit c SIWZ – Wykonawca złoży wykaz robót budowlanych wykonanych 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie z Załącznikiem nr 

4 do SIWZ) Do wykazu należy załączyć dowody określające czy roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacje 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 2) W celu 

potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 3.2. lit c SIWZ 

Wykonawca złoży wykaz osób kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, 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 (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr 2 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data 

rozpoczęcia: data zakończenia: 

W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w 

dniach: do 240 dni data rozpoczęcia: data zakończenia: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr 3 



Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data 

rozpoczęcia: data zakończenia: 

W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w 

dniach: od 210 do 240 dni (termin należy uzgodnić z Generalnym Wykonawcą). data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr 4 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data 

rozpoczęcia: data zakończenia: 

W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w 

dniach: od 210 do 240 dni (termin należy uzgodnić z Generalnym Wykonawcą) data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr 5 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data 

rozpoczęcia: data zakończenia: 

W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w 

dniach: od 210 do 240 dni (termin należy uzgodnić z Generalnym Wykonawcą). data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 


