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Było brzmienie pkt 5 :  
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków. 
 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:   

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 

 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeśli Wykonawca 
wykaże się wykonaniem robót  budowlanych obejmujących swym zakresem:    

Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - minimum dwa 
zamówienia na roboty budowlane odpowiadające swoim zakresem budynkom 
użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 18 000 000,00 zł netto (słownie: 
osiemnaście milionów złotych netto) dla każdego z nich. 
 

Budynek użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie § 3 pkt 1 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póz. 
zm.). Ilekroć w niniejszym postępowaniu jest mowa o budynku użyteczności 
publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi 
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek 
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej 
uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. 

W przypadku robót budowlanych, których wartość była wyrażona w Euro, do 
przeliczeń należy zastosować średni kurs Euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 
w dniu zawarcia umowy z tym zamawiającym, dla którego wykonano wymieniony 
zakres robót. 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie.   

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia,  

Warunek dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże: 

a) średnioroczne zatrudnienie na poziomie minimum 120 osób (słownie: sto 
dwadzieścia osób) w każdym z podanych lat tj. w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie,   

b) że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz 
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Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 
578 z późn. zm.) tj.:  

Wymagane minimum:                                                                                                                                                             
 
Lp. Stanowisko Liczba  

osób 
Wymagane doświadczenie 

1. Kierownik budowy – 
branża budowlano-
konstrukcyjna 
Posiadanie uprawnień   
budowlanych do 
kierowania robotami 
budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności  
jw.  

 
 
 
1 

Winien posiadać co najmniej 5 lat doświad-
czenia w kierowaniu  robotami budowlanymi. 
Jako kierownik budowy lub kierownik robót 
zrealizował 2 budowy lub roboty z zakresu 
budowy budynków użyteczności publicznej  
o kubaturze nie mniejszej niż 25 000 m3 
każda z nich. 

2. Kierownik robót – branża  
instalacji w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych, 
wodociągowych, 
kanalizacyjnych , gazu 
ziemnego. Posiadanie 
upra-wnień budowlanych 
do kie-rowania robotami 
budowla nymi bez 
ograniczeń w 
specjalnościach jw. 

 
 
 
1 

Winien posiadać co najmniej 4 lata doświa-
dczenia w kierowania robotami budowlanymi,  
w zakresie budowy sieci , instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, gazu 
ziemnego. 
Jako kierownik budowy lub kierownik robót 
zrealizował 2 budowy lub roboty z zakresu 
budowy budynków użyteczności publicznej  
o kubaturze nie mniejszej niż 20 000 m3każda 
z nich  

3. Kierownik robót -  branża 
instalacji w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
elektry- 
cznych . 
Posiadanie uprawnień 
budowlanych – bez 
ograniczeń - do kierowania 
robotami budowlanymi w 
specjalności jw. 

 
1 

Winien posiadać co najmniej 4 lata 
doświadczenia w kierowaniu robotami 
budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. 
Jako kierownik budowy lub kierownik robót 
zrealizował 2 budowy  lub roboty z zakresu 
budowy budynków użyteczności publicznej  
o kubaturze nie mniejszej niż 20 000 m3 
każda z nich 

4. Kierownik robót drogowych  
Posiadanie uprawnień 
budowlanych do 
kierowania robotami 
budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności 
drogowej 

 
1 

Zatrudniony przez wykonawcę winien 
posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia w 
kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie 
dróg koło-wych . Jako kierownik budowy lub 
kierownik robót zrealizował  1 budowę w 
zakresie dróg o długości nie mniejszej niż 500 
mb  

  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony jeśli 
Wykonawca wykaże iż:  
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniej niż 

18 000 000,00 zł (słownie: osiemnaście  milionów złotych),   
b)  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia na 
minimum 18 000 000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).  
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5)  Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków: 
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie 
dokonana metodą „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w 
dokumentach, i oświadczeniach.   
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia.  
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przestawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 
spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.  

 
6) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w 
postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 

 
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z 
załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także 
pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 

 
 

Zmieniono na nowe brzmienie pkt 5:  
 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków. 

 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:   

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 

 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeśli Wykonawca 
wykaże się wykonaniem robót  budowlanych obejmujących swym zakresem:    

Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - minimum jedno  
zamówienie na roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynku o wartości nie 
mniejszej niż 10 000 000,00 zł netto (słownie: dziesięć  milionów złotych netto).  
 

W przypadku robót budowlanych, których wartość była wyrażona w Euro, do 
przeliczeń należy zastosować średni kurs Euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 
w dniu zawarcia umowy z tym zamawiającym, dla którego wykonano wymieniony 
zakres robót. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie.   

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia,  

Warunek dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże: 

a) średnioroczne zatrudnienie na poziomie minimum 60 osób (słownie: sześćdziesiąt   
osób) w każdym z podanych lat tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie,   

b) że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 
578 z późn. zm.) tj.:  

Wymagane minimum:                                                                                                                                                 
 
Lp. Stanowisko Liczba  

osób 
Wymagane doświadczenie 

1. Kierownik budowy – 
branża budowlano-
konstrukcyjna 
Posiadanie uprawnień   
budowlanych do 
kierowania robotami 
budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności  
jw.  

 
 
 
1 

Winien posiadać co najmniej 3 lata doświad-
czenia w kierowaniu  robotami budowlanymi. 
Jako kierownik budowy lub kierownik robót 
zrealizował co najmniej 1 budowę lub roboty z 
zakresu budowy budynków o kubaturze nie 
mniejszej niż 10 000 m3 (słownie: dziesięć 
tysięcy metrów sześciennych).  

2. Kierownik robót – branża  
instalacji w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych, 
wodociągowych, 
kanalizacyjnych , gazu 
ziemnego. Posiadanie 
uprawnień budowlanych do 
kie-rowania robotami 
budowlanymi bez 
ograniczeń w 
specjalnościach jw. 

 
 
 
1 

Winien posiadać co najmniej 2  lata doświad-
czenia w kierowaniu robotami budowlanymi,  
w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, gazu 
ziemnego. 
Jako kierownik budowy lub kierownik robót 
zrealizował co najmniej 1  budowę lub roboty 
z zakresu budowy budynków o kubaturze nie 
mniejszej niż 10 000 m3 (słownie: dziesięć 
tysięcy metrów sześciennych). 

3. Kierownik robót -  branża 
instalacji w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektry 
cznych . 
Posiadanie uprawnień 
budowlanych – bez 
ograniczeń - do kierowania 
robotami budowlanymi w 
specjalności jw. 

 
1 

Winien posiadać co najmniej 2 lata 
doświadczenia w kierowaniu robotami 
budowlanymi w zakresie sieci lub instalacji   
urządzeń elektrycznych lub 
elektroenergetycznych. 
Jako kierownik budowy lub kierownik robót 
zrealizował co najmniej 1  budowę  lub roboty 
z zakresu budowy budynków o kubaturze nie 
mniejszej niż 10 000 m3 (słownie: dziesięć 
tysięcy  metrów sześciennych). 
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4. Kierownik robót drogowych  
Posiadanie uprawnień 
budowlanych do 
kierowania robotami 
budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności 
drogowej 

 
1 

Winien posiadać co najmniej 2 lata 
doświadczenia w kierowaniu robotami 
budowlanymi w zakresie dróg. Jako kierownik 
budowy lub kierownik robót zrealizował  1 
budowę w zakresie dróg o długości nie 
mniejszej niż 500 mb (słownie: pięćset 
metrów bieżących).  

  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony jeśli 
Wykonawca wykaże iż:  
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniej niż 

10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych),   
b)  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).  

 
5)  Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków: 

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie 
dokonana metodą „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w 
dokumentach, i oświadczeniach.   
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia.  
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przestawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 
spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.  

 
6) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w 
postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 

 
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z 
załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także 
pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 

 
 

Było brzmienie pkt 6 :  
 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu. 

 
6.1 Zgodnie z art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr  113, poz. 759 z póżn. zm.) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) wraz z ofertą (do oferty) 
należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
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W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 
PZP zamawiający żąda następujących dokumentów:  

1) oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP (załącznik nr 
2.1 do siwz);  

2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone.  
Wymagane jest, by Wykonawca wykazał się wykonaniem robót obejmujących swym 
zakresem:  minimum dwa zamówienia na roboty budowlane odpowiadające swoim 
zakresem budynkom użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 
18 000 000,00 zł netto (słownie: osiemnaście milionów złotych polskich netto) 
każdego z nich. 
W przypadku robót budowlanych, których wartość była wyrażona w Euro, do 
przeliczeń należy zastosować średni kurs Euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 
w dniu zawarcia umowy z tym zamawiającym, dla którego wykonano wymieniony 
zakres robót. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o  wykonanie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, że spełniają opisane warunki łącznie.  
Powyższy wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 3 do SIWZ. 

3) Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót 
budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym 
okresie.  

 Wykonawca musi wykazać średnioroczne zatrudnienie na poziomie minimum 120 osób 
w każdym z podanych lat. 

 Powyższe należy sporządzić wg załącznika nr 4 do SIWZ. 

4) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami;  
Wymagane minimum:  

Lp. Stanowisko Liczba  
osób 

Wymagane doświadczenie 

1. Kierownik budowy – 
branża budowlano-
konstrukcyjna 
Posiadanie uprawnień   
budowlanych do 
kierowania robotami 
budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności  
jw.  
 

 
 
 
1 

Winien posiadać co najmniej 5 lat doświad-
czenia w kierowaniu  robotami budowlanymi. 
Jako kierownik budowy lub kierownik robót 
zrealizował 2 budowy lub roboty z zakresu 
budowy budynków użyteczności publicznej  
o kubaturze nie mniejszej niż 25 000 m3 
każda z nich. 

2. Kierownik robót – branża  
instalacji w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych, 

 
 
 
1 

Winien posiadać co najmniej 4 lata 
doświadczenia w kierowania robotami 
budowlanymi, w zakresie budowy sieci , 
instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
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wodocią-gowych, 
kanalizacyjnych , gazu 
ziemnego. Posiadanie 
uprawnień budowlanych do 
kierowania robotami 
budowlanymi bez 
ograniczeń w 
specjalnościach jw. 

wodociągowych i kanalizacyjnych, gazu 
ziemnego. 
Jako kierownik budowy lub kierownik robót 
zrealizował 2 budowy lub roboty z zakresu 
budowy budynków użyteczności publicznej  
o kubaturze nie mniejszej niż 20 000 
m3każda z nich 

3. Kierownik robót -  branża 
instalacji w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
elektry- 
cznych . 
Posiadanie uprawnień 
budowlanych do 
kierowania robotami 
budowlanymi w 
specjalności jw. 

 
1 

Winien posiadać co najmniej 4 lata 
doświadczenia w kierowaniu budowlanymi  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych. 
Jako kierownik budowy lub kierownik robót 
zrealizował 2 budowy  lub roboty z zakresu 
budowy budynków użyteczności publicznej  
o kubaturze nie mniejszej niż 20 000 m3 
każda z nich 

4. Kierownik robót drogowych  
Posiadanie uprawnień 
budowlanych do 
kierowania robotami 
budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności 
drogowej 

 
1 

Zatrudniony przez wykonawcę winien 
posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia w 
kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie 
dróg kołowych . Jako kierownik budowy lub 
kierownik robót zrealizował  1 budowę w 
zakresie dróg o długości nie mniejszej niż 500 
mb  

Powyższy wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 5 do SIWZ- wykaz osób 

 

5) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień;  
Powyższe należy sporządzić wg załącznika  nr 6 do SIWZ. 

6) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniej niż 
18 000 000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych polskich) wystawioną nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

7) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia na 
minimum  
18  000 000,00 zł (słownie: osiemnaście  milionów złotych polskich).  
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z 
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert.  
 
 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamawiający żąda 
następujących dokumentów:  
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1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, (załącznik nr 2.2  do siwz), 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał prze                                                                         
widziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
d udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,     

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
składania ofert,  

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 
ust.1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,    

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.    
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy. 
 

7) Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: 1) pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres 
czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku gdy Wykonawca 
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i 
doświadczeniu innych podmiotów; 2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu 
zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot 
udostępnione - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych 
podmiotów; 3) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia, zawierające także wysokość środków finansowych które mogą zostać 
przez ten podmiot udostępnione - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie 
warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów.  
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14) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP mają miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu 
do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 
wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 
 
15) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
z dnia 30 grudnia 2009 r.: 
1) pkt 2-4 i pkt 6 – 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 uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca  zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP. 
 
Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a i c oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia, 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 
Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis w § 4 ust. 2 
Rozporządzenia, stosuje się odpowiednio. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 
 

6.2. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być na 
każdej stronie dokumentu. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę.  
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 
r., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.  
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
Oświadczenia wymienione w zał. Nr 2.1 i 2.2 winny być złożone w imieniu wszystkich 
Wykonawców; 
Dokumenty wymienione w zał. Nr 3 i 4 winny być złożone przez każdego Wykonawcę. 
Dokumenty wymienione w zał. Nr 5 i 6  winny być złożone wspólnie przez wszystkich 
Wykonawców – tzn. dokumentować spełnienie warunków łącznie przez Wykonawców. 
 

 
 

Zmieniono na nowe brzmienie pkt 6:  
 

 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu. 

 
6.1 Zgodnie z art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr  113, poz. 759 z póżn. zm.) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) wraz z ofertą (do oferty) 
należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 
PZP zamawiający żąda następujących dokumentów:  

1) oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP (załącznik nr 
2.1 do siwz);  

2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

Wymagane jest by Wykonawca wykazała się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie - minimum jedno  zamówienie na roboty budowlane 
polegające na wybudowaniu budynku o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł 
netto (słownie: dziesięć  milionów złotych netto).  
W przypadku robót budowlanych, których wartość była wyrażona w Euro, do 
przeliczeń należy zastosować średni kurs Euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 
w dniu zawarcia umowy z tym zamawiającym, dla którego wykonano wymieniony 
zakres robót. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o  wykonanie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, że spełniają opisane warunki łącznie.  
Powyższy wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 3 do SIWZ. 
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3) Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót 
budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym 
okresie.  

 Wykonawca musi wykazać średnioroczne zatrudnienie na poziomie minimum 60 osób 
w każdym z podanych lat. 

 Powyższe należy sporządzić wg załącznika nr 4 do SIWZ. 

4) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami;  
Wymagane minimum:  

Wymagane minimum:                                                                                                                                                 
 
Lp. Stanowisko Liczba  

osób 
Wymagane doświadczenie 

1. Kierownik budowy – 
branża budowlano-
konstrukcyjna 
Posiadanie uprawnień   
budowlanych do 
kierowania robotami 
budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności  
jw.  

 
 
 
1 

Winien posiadać co najmniej 3 lata doświad-
czenia w kierowaniu  robotami budowlanymi. 
Jako kierownik budowy lub kierownik robót 
zrealizował co najmniej 1 budowę lub roboty z 
zakresu budowy budynków o kubaturze nie 
mniejszej niż 10 000 m3 (słownie: dziesięć 
tysięcy metrów sześciennych).  

2. Kierownik robót – branża  
instalacji w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych, 
wodociągowych, 
kanalizacyjnych , gazu 
ziemnego. Posiadanie 
uprawnień budowlanych do 
kie-rowania robotami 
budowlanymi bez 
ograniczeń w 
specjalnościach jw. 

 
 
 
1 

Winien posiadać co najmniej 2  lata doświad-
czenia w kierowaniu robotami budowlanymi,  
w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, gazu 
ziemnego. 
Jako kierownik budowy lub kierownik robót 
zrealizował co najmniej 1  budowę lub roboty 
z zakresu budowy budynków o kubaturze nie 
mniejszej niż 10 000 m3 (słownie: dziesięć 
tysięcy metrów sześciennych). 

3. Kierownik robót -  branża 
instalacji w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektry 
cznych . 
Posiadanie uprawnień 
budowlanych – bez 
ograniczeń - do kierowania 
robotami budowlanymi w 
specjalności jw. 

 
1 

Winien posiadać co najmniej 2 lata 
doświadczenia w kierowaniu robotami 
budowlanymi w zakresie sieci lub instalacji   
urządzeń elektrycznych lub 
elektroenergetycznych. 
Jako kierownik budowy lub kierownik robót 
zrealizował co najmniej 1  budowę  lub roboty 
z zakresu budowy budynków o kubaturze nie 
mniejszej niż 10 000 m3 (słownie: dziesięć 
tysięcy  metrów sześciennych). 

4. Kierownik robót drogowych  
Posiadanie uprawnień 
budowlanych do 
kierowania robotami 
budowlanymi bez 

 
1 

Winien posiadać co najmniej 2 lata 
doświadczenia w kierowaniu robotami 
budowlanymi w zakresie dróg. Jako kierownik 
budowy lub kierownik robót zrealizował  1 
budowę w zakresie dróg o długości nie 
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ograniczeń w specjalności 
drogowej 

mniejszej niż 500 mb (słownie: pięćset 
metrów bieżących).  

 
Powyższy wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 5 do SIWZ- wykaz osób 

 

5) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień;  
Powyższe należy sporządzić wg załącznika  nr 6 do SIWZ. 

6) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniej niż 
10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

7) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż 10  000 000,00 zł (słownie: dziesięć  milionów złotych).  
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z 
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert.  
 
 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamawiający żąda 
następujących dokumentów:  

 
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, (załącznik nr 2.2  do siwz), 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał prze                                                                                                  
widziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
d udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,     

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
składania ofert,  
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5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 
ust.1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,    

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.    
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy. 
 

7) Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: 1) pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres 
czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku gdy Wykonawca 
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i 
doświadczeniu innych podmiotów; 2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu 
zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot 
udostępnione - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych 
podmiotów; 3) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia, zawierające także wysokość środków finansowych które mogą zostać 
przez ten podmiot udostępnione - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie 
warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów.  

 
 
14) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP mają miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu 
do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 
wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 
 
15) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
z dnia 30 grudnia 2009 r.: 
1) pkt 2-4 i pkt 6 – 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 uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
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właściwego organu, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca  zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP. 
 
Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a i c oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia, 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 
Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis w § 4 ust. 2 
Rozporządzenia, stosuje się odpowiednio. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 
 

6.2. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być na 
każdej stronie dokumentu. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę.  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 
r., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.  
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
Oświadczenia wymienione w zał. Nr 2.1 i 2.2 winny być złożone w imieniu wszystkich 
Wykonawców; 
Dokumenty wymienione w zał. Nr 3 i 4 winny być złożone przez każdego Wykonawcę. 
Dokumenty wymienione w zał. Nr 5 i 6  winny być złożone wspólnie przez wszystkich 
Wykonawców – tzn. dokumentować spełnienie warunków łącznie przez Wykonawców. 
 

 
 
 
 
 

Było brzmienie pkt 11:  
 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
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11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Rzeszowska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51, pok. nr 317 - 
Sekretariat, nie później niż o godzinie 10.00 w dniu  13.01.2011. 

 
11.2. Oferta złożona po terminie określonym w pkt 11.1. zostanie zwrócona Wykonawcy 

bez otwierania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty 
po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 
ZMIANA I COFNIĘCIE OFERTY 

11.3. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia 
przekazanego przed upływem terminu do składania ofert. 

 
11.4.  Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub 

„wycofanie". 
 
11.5. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie 

z postanowieniami punktu 11.3. 
 

 
OTWARCIE OFERT 

11.6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia. 
Otwarcie ofert jest jawne. 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13.01.2011 roku, o godzinie 10.30, w siedzibie 
Zamawiającego tj. w Rzeszowie przy ul. Szopena 51 w pok. Nr 315 na II piętrze.  

 
11.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. 
 
11.8. Nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny każdej z ofert, 

zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert. 
 
11.9. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie 

z punktem 11.3 nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 
 
 

 
Nowe brzmienie pkt 11:  

 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 
11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Rzeszowska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51, pok. nr 317 - 
Sekretariat, nie później niż o godzinie 10.00 w dniu  20.01.2011. 

 
11.2. Oferta złożona po terminie określonym w pkt 11.1. zostanie zwrócona Wykonawcy 

bez otwierania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty 
po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 
ZMIANA I COFNIĘCIE OFERTY 

11.3. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia 
przekazanego przed upływem terminu do składania ofert. 

 
11.4.  Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub 

„wycofanie". 
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11.5. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie 
z postanowieniami punktu 11.3. 

 
 

OTWARCIE OFERT 
11.6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia. 

Otwarcie ofert jest jawne. 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.01.2011 roku, o godzinie 10.30, w siedzibie 
Zamawiającego tj. w Rzeszowie przy ul. Szopena 51 w pok. Nr 315 na II piętrze.  

 
11.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. 
 
11.8. Nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny każdej z ofert, 

zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert. 
 
11.9. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie 

z punktem 11.3 nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 
 
 
 


