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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:582951-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Międzychód: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2019/S 238-582951
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 234-572945)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód
Krajowy numer identyfikacyjny: 810539203
Adres pocztowy: Przedlesie 12
Miejscowość: Międzychód
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 64-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Molik
E-mail: miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl
Tel.: +48 957482091
Faks: +48 957482092
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_miedzychod
Adres profilu nabywcy: https://miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Międzychód – roboty budowlane
Numer referencyjny: S.270.3.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
45200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wyk. robót budowlanych związanych z budową obiektów małej retencji
w Nadleśnictwie Międzychód. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia
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dynamicznego systemu zakupów oraz aukcji elektronicznej. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z
zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej" o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Do
wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używać będzie własnych urządzeń, narzędzi i materiałów,
dostarczonych własnym transportem na swój koszt i ryzyko. Wszystkie materiały budowlane wykorzystane w
celu realizacji, muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodne z obowiązującymi
normami i przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz muszą spełniać wymagania określone w
dokumentacji projektowej. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w trakcie budowy i
po zakończeniu prac (m.in. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 234-572945

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
W post. mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykl. z post.o udzielenie zam. w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP.
Powinno być:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2i 4 – 8PZP.
Na podstawie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcę, w stosunku do którego 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 (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm..) 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(tekst jedn. Dz. U. z 2017r.
poz. 2344 z późn. zm.);
2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcę, który 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;
3) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcę który, 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, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania;
4) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
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pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu,
ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
5) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
współce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;
6) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
7) art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, 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.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Wymagane wadium: dla części I w wysokości 4 000,00 PLN, dla części II w wysokości 2 000,00 PLN, dla części
III w wysokości 1 000,00 PLN, dla części IV w wysokości 2000,00 PLN
Powinno być:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:
Dla części I w wysokości 4 000,00 zł (cztery tysięcy złotych)
Dla części II w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysięcy złotych)
Dla części III w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysięcy złotych)
Dla części IV w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysięcy złotych)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.
110z późn.zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BPO/
Międzychód 21 10204144 0000 6002 0043 3250 z dopiskiem nazwy postępowania, jakiej części zadania
dotyczy oraz powołaniem się na sygnaturę sprawy: S.270.3.2019. Wadium wnoszone w formie innej niż
pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę nadaną
część przedmiotu zamówienia przez cały okres związania ofertą.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia powinna ona być sporządzona zgodnie
zobowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
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1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich
siedzib;
2) nazwę postępowania;
3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
4) kwotę gwarancji/poręczenia;
5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/
poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP;
6) termin ważności gwarancji/poręczenia zgodny z terminem związania ofertą.
Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa
się za wniesione prawidłowo.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Wykaz dokumentów:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (dalej: „JEDZ”) - odrębnie dla każdej części przed. zam.;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z dowodami, że wykazane roboty
zostały wykonane należycie;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia;
4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy;
5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
6) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach;
Powinno być:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące
oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych poniżej):
1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załącznikunr8
do SIWZ.
Zgodnie z postanowieniami Załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z
dnia 5stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia(Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16), w przypadku, gdy zamówienia dzielą się na części
oraz warunki udziału w postępowaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla poszczególnych części
są różne, należy wypełnić JEDZ odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia. W przypadku oferty
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ obowiązany będzie złożyć każdy z
takich Wykonawców.
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
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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 (wg
wzoru– zał. nr 5 do SIWZ);
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru – zał. nr 6 do SIWZ);
4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu.
5) 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 PZP;
6) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
7) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
8) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz
wart.24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;
9) oświadczenie Wykonawcy w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp oraz
art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp;
10) oświadczenie Wykonawcy w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
5i6Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;
11) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
Powinno być:
7) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
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szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
8) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP)
(wg wzoru – zał. nr 4 do SIWZ);
10) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1
pkt22PZP) (wg wzoru – zał. nr 4 do SIWZ);
11) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24ust.5
pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru – zał. nr 4 do SIWZ);
12) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP (wg wzoru –
zał.nr 4 do SIWZ);
13) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z
późn. zm.) (wg wzoru – zał. nr 4 do SIWZ).
Wykonawca będzie obowiązany złożyć JEDZ do upływu terminu składania ofert natomiast oświadczenia
lub dokumenty wskazane w pkt 10.1. ppkt 2) – 13), Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez
Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 10.1. ppkt
2)-13) powinny być aktualne na dzień złożenia.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
12) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w odniesieniu do
przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
Powinno być:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru – zał.nr 3
do SIWZ).
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści 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 zawartych w ofertach.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa wyżej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje), że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
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zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie takie składa każdy z takich Wykonawców.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów to zobowiązany jest złożyć:
a) zobowiązanie podmiotu trzeciego służące wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot
trzeci;
b) oświadczenie JEDZ podmiotu trzeciego;
c) w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ppkt 5) – 11) powyżej.
Powinno być:
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, to zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu zobowiązanie podmiotu trzeciego (wg wzoru – zał. nr 11 do SIWZ) do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Dokument taki powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu
się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu powinny
jednoznacznie wynikać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postepowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których
wskazane zdolności dotyczą.
W oparciu o treść ww. dokumentu Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawca polegając na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa
wart. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP,
Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie
warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia na formularzu
JEDZ. JEDZ należy złożyć do upływu terminu składania ofert.
2) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 5)
-13).Wykonawca będzie obowiązany złożyć oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 5) – 13), w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez
Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Oświadczenia lub dokumenty te powinny być aktualne na
dzień złożenia.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w
pkt5)-12) składa każdy z takich Wykonawców.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej, dokumenty określone w pkt 6)
i7) należy złożyć odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.
Powinno być:
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W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których
mowa w 5) – 13) obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dotyczące oferty
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, dokumenty określone w pkt 6) i 7) należy
złożyć odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów:
1. o których mowa w pkt 5) -7) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
2. o których mowa w pkt 8) składa informacje z odpowiedniego rejestru w zakresie określonym w art. 24ust.1pkt
13, 14 i 21 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP.
Powinno być:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów:
1) o których mowa w pkt 5), 6) i 7) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) o których mowa w pkt 8) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5
pkt 5i6 PZP. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a) oraz w pkt 2) powyżej powinny być wystawione nie
wcześniej niż6miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. b)
powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca m siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.Postanowienia
dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. Wykonawca mający siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8), składa dokument, o którym mowa w pkt
2) powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP oraz art. 24ust. 5 pkt 6 PZP. Jeżeli w kraju,
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
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ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia dotyczące terminu wystawienia dokumentów
stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Z uwagi na ograniczenia techniczne niniejszego formularza dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w
sprostowaniu do niniejszego ogłoszenia, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia w DzUUE.
Powinno być:
Zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ zawartą w SIWZ w JEDZ należy szczegółowo podać informacje
dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu:
1) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej –szczegółowo
określonego dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia – w pkt III.1.2 ogłoszenia -informacje podać
należy w Części IV lit. B (pkt 6) JEDZ;
2) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej w zakresie doświadczenia – szczegółowo określonego dla poszczególnych części przedmiotu
zamówienia w pkt III.1.3 ppkt 1) ogłoszenia - informacje podać należy w Części IV lit. C wiersz drugi
(pkt1a)JEDZ.
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane roboty
budowlane (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby), miejsca wykonania, terminu wykonywania (dat dziennych
rozpoczęcia i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych robót oraz ich wartości brutto.
3) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – szczegółowo
określonego dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia w pkt III.1.3 ppkt 2) ogłoszenia - informacje
podać należy w Części IV lit. C wiersz trzeci (pkt 2) JEDZ.
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko)osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności,
posiadanych uprawnień oraz podstawy dysponowania. Zamawiający informuje, iż na podstawie§ 2 ust. 7
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126z późn. zm.),
jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia
odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów Zamawiający
może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia
odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie
postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Z uwagi na ograniczenia techniczne niniejszego formularza dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w
sprostowaniu do niniejszego ogłoszenia, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia w DzUUE.
Powinno być:
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Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część przedmiotu zamówienia, z tym że jeden Wykonawca
może złożyć oferty na dowolną ilość części przedmiotu zamówienia (na każdą część przedmiotu zamówienia
oddzielnie).
Oferta złożona na daną część przedmiotu zamówienia musi obejmować całość prac składających się na tę
część, a jej treść musi być zgodna ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ.
Ofertę oraz JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru – zał.
nr9do SIWZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), wymienione powyżej, należy złożyć w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie to następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku przekazywania
przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP, jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Z uwagi na ograniczenia techniczne niniejszego formularza dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w
sprostowaniu do niniejszego ogłoszenia, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia w DzUUE.
Powinno być:
1) oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy;
2) oznaczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) wskazanie pełnomocnika;
4) zakres pełnomocnictwa;
5) podpisy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu ofertę zawierającą:
1) Ofertę (wg wzoru – zał. nr 1 do SIWZ), sporządzoną pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i
opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz specyfikację cenową zadań dla części przedmiotu
Zamówienia, na którą Wykonawca składa swoją ofertę (wg wzoru – zał. nr 1a-1b do SIWZ) sporządzoną pod
rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika,
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, udzielone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy
potencjału przez podmiot trzeci, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu
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polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 11 do
SIWZ),sporządzone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,
5) JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy sporządzony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej
i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
6) JEDZ dla każdego z podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, o ile Wykonawca polega na
zasobach innych podmiotów, sporządzony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
7) JEDZ dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzony pod rygorem nieważności w
postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie w jakim potwierdzają spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
8) wadium w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Z uwagi na ograniczenia techniczne niniejszego formularza dodatkowe informacje zostaną zamieszczone
wsprostowaniu do niniejszego ogłoszenia, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia w DzUUE.
Powinno być:
W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) w Ofercie (wg wzoru – zał. nr 1 do SIWZ) należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie
prawnego reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
3) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność
solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania
umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
4)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę
kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i
wimieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.
Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11
ust.2ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,
poz.419z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pliku i złożone
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 8.8. ppkt 3) SIWZ. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
nie zgodne z SIWZ przygotowanie w/w pliku przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca
winien złożyć w Ofercie (wg wzoru – zał. nr 1 do SIWZ) oraz powinien wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej
zainteresowanej osoby.
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Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie
odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie
odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Z uwagi na ograniczenia techniczne niniejszego formularza dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w
sprostowaniu do niniejszego ogłoszenia, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia w DzUUE.
Powinno być:
Dla każdej części przedmiotu zamówienia oferty zostaną ocenione za pomocą poniższych kryteriów oceny ofert,
którym przypisano następujące wagi procentowe:
a) Cena ofertowa – waga 60 %
b) Okres gwarancji – waga 40 %
W kryterium „Cena ofertowa” oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą liczbę punktów. Ocenie poddana
zostanie cena brutto wskazana
W formularzu ofertowym sporządzonym wg załącznika nr 1 do SIWZ.
Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Liczba punktów = (Cmin /Cof) * 100 pkt * 60 % (waga)
Gdzie:
— Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
— Cof - cena podana w ofercie.
W ramach tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z
zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W kryterium – „Okres gwarancji” punkty zostaną przyznane zgodnie z niżej
Określonymi zasadami:
W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocenie będzie podlegać okres gwarancji wyrażony w pełnych
miesiącach, zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym sporządzonym wg Załącznika nr 1 do
SIWZ. Ocena oferty w tym kryterium zostanie dokonana wg niżej opisanych zasad:
— Zamawiający wskazuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje
krótszy okres gwarancji, jego oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ i na tej podstawie zostanie
odrzucona,
— Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, nie dłuższy jednak niż 60 miesiące. Oferta z
najdłuższym zaoferowanym okresem gwarancji otrzyma najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert,
— W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesiące do oceny w ramach tego kryterium
przyjęty zostanie 60 – miesięczny okres gwarancji, natomiast do umowy zostanie wprowadzony okres gwarancji
wynikający z oferty,
— Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) żadnego okresu gwarancji,
Zamawiający uzna, iż udziela on 36 miesięcznej gwarancji i przyzna mu 0 pkt. Wykonawca, który udzieli
36miesięcznej gwarancji otrzyma 0 pkt. Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zadeklarują okres
gwarancji pośredni, pomiędzy maksymalnym (60 miesięcy), a minimalnym (36 miesięcy) czyli od (37-59
miesięcy)otrzymają liczbę punktów obliczona wg wzoru.
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Okres gwarancji jakości = Okres gwarancji w badanej ofercie/Najdłuższy okres gwarancji x 100 pkt x 40 %
W ramach tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z
zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Z uwagi na ograniczenia techniczne niniejszego formularza dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w
sprostowaniu do niniejszego ogłoszenia, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia w DzUUE.
Powinno być:
1.Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej
wymienionych okoliczności:
a)Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres
odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy lub o okres nie
zbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w minimalnym wymiarze deklarowanym przez Zamawiającego
w § 2 ust. 1 Umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej
realizację zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani
Zamawiający.
b) nastąpi, wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie przedmiotu umowy, zmiana
obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT) bądź przepisów
wewnętrznych obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (zarządzenia, decyzje
i wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych).
c) wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego
przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np.
łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek).
d) wystąpi konieczność zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części przedmiotu umowy
podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania przedmiotu umowy przez podwykonawcę.
e) wystąpi konieczność zmiany osoby/osób, o której/którym wykonawca zamierza powierzyć funkcję kierownika
budowy lub robót.f)Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu
Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
— konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami
ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe,
— pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard
wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat i zanieczyszczeń w środowisku
naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany.
g) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części zamówienia, które Wykonawca przewidział do realizacji
za pomocą podwykonawców na inne części zamówienia, w tym również na części, których Wykonawca nie
wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani
zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
h) w przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia
dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w
imieniu wszystkich członków konsorcjum.
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i) wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy, w następstwie okoliczności leżących po
stronie Zamawiającego, a w szczególności: wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
j) w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w
fakturze według stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, z zastrzeżeniem, że nie
dotyczy to przypadków objęcia Wykonawcy obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku VAT, który w dniu
podpisania umowy nie był płatnikiem tego podatku.
2. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających
zobowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Z uwagi na ograniczenia techniczne niniejszego formularza dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w
sprostowaniu do niniejszego ogłoszenia, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia w DzUUE.
Powinno być:
3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaistnienia następujących przesłanek:
1) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, w
szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy stosownie do zmiany stawki podatku;
2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy oraz zakresu robót budowlanych w przypadku wystąpienia łącznie
następujących okoliczności:
a) konieczności wykonania robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
— robót dodatkowych nie można zlecić innemu wykonawcy z powodów ekonomicznych lub technicznych,
— zlecenie robót dodatkowych innemu wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
— wartość robót dodatkowych nie przekracza 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
b) konieczność wykonania robót dodatkowych spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
c) konieczność wykonania robót dodatkowych jest niezbędna do zrealizowania przedmiotu umowy i robót
dodatkowych nie można oddzielić od podstawowego zakresu Przedmiotu umowy.
3) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego
terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie Przedmiotu Umowy,
b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych
interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy, przekroczenie terminów na
wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, c) wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym,
występujących po zawarciu Umowy, a których Strony niebyły w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i
których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności działania
siły wyższej, za którą uważa się m.in. powódź, deszcz nawalny, pożar; Strona powołująca się na powyższe
okoliczności jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do
udokumentowania zaistnienia tych okoliczności,
d) wystąpienia warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy w
stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać,
e) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,
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f) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych robót dodatkowych na realizację Przedmiotu Umowy;
g) stwierdzenie rozbieżności pomiędzy założeniami projektu, a fizycznymi warunkami realizacji robót
budowlanych;
4) zmiana zakresu, sposobu wykonania, wynagrodzenia oraz terminu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa
jest w następujących przypadkach:
a) wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany, ze względu na
zmianę obowiązującego prawa,
b) zastosowania nowych lub innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji
Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez
Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających
użyteczność Przedmiotu Umowy,
c) stwierdzenie rozbieżności pomiędzy założeniami projektu, a fizycznymi warunkami realizacji robót
budowlanych lub konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z ustawy Prawo budowlane.
4.Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
za wyjątkiem zmian upoważnionych przedstawicieli stron.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Z uwagi na ograniczenia techniczne niniejszego formularza dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w
sprostowaniu do niniejszego ogłoszenia, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia w DzUUE.
Powinno być:
5.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 3. ppkt 3) lit. b)÷g) termin wykonania umowy
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności
lubczas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód.
6.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 3. ppkt 2):
a) zmiana wysokości wynagrodzenia polegać będzie na zwiększeniu wynagrodzenia wykonawcy o wartość
robót dodatkowych; wysokość wynagrodzenia za roboty dodatkowe ustalona będzie w drodze negocjacji,
b) zmiana zakresu robót polegać będzie na wykonaniu robót dodatkowych ustalonych w protokole konieczności
sporządzonym przez Strony.
7.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 3. ppkt 4):
a) zmiana wysokości wynagrodzenia polegać będzie na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia
wykonawcy stosownie do zmiany zakresu robót; zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona z Wykonawcą w
drodze negocjacji,
b) zmiana zakresu robót polegać będzie na jego rozszerzeniu lub zmniejszeniu na podstawie okoliczności
udokumentowanych w protokole konieczności sporządzonym przez Strony,
c) zmiana terminu wykonania robót polegać będzie na jego skróceniu lub przedłużeniu o czas niezbędny na
wykonanie zmienionego zakresu robót; termin wykonania zostanie ustalony przez strony w drodze negocjacji.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

10/12/2019
S238
https://ted.europa.eu/
TED

Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

15 / 15

