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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
Minimalny poziom zdolności: a) zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane
zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli
wykonawca wykaże, że: a1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
minimum 1 usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (projektu
budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i
zezwalającej na realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu (lub przebudowaniu lub
rozbudowaniu) nabrzeża lub portu na wodach śródlądowych lub portu morskiego lub portu
rzecznego lub portu jachtowego lub budowli hydrotechnicznej (w szczególności takiej jak:
bulwar, jaz, pirs, molo, pomost, nabrzeże, falochron) o całkowitej wartości dokumentacji
projektowej co najmniej 200.000,00 zł. brutto. oraz a2) wykonał należycie w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji
projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji
zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację inwestycji polegającej na
wybudowaniu (lub przebudowaniu lub rozbudowaniu) drogi o klasie L lub wyższej wraz z
wykonaniem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. oraz a3) wykonał należycie w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną, polegającą na
wybudowaniu (lub przebudowaniu lub rozbudowaniu) nabrzeża lub portu na wodach
śródlądowych lub portu morskiego lub portu rzecznego lub portu jachtowego lub budowli
hydrotechnicznej (w szczególności takiej jak: bulwar, jaz, pirs, molo, pomost, nabrzeże,
falochron) o całkowitej wartości zadania inwestycyjnego nie mniejszej niż 9.000.000,00 zł.
brutto. oraz a4) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
minimum 1 robotę budowlaną, polegającą na wybudowaniu (lub przebudowaniu lub
rozbudowaniu) drogi o klasie L lub wyższej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i elektrycznej o całkowitej wartości zadania inwestycyjnego nie mniejszej niż
1.000.000,00 zł. brutto. W przypadku składania oferty wspólnej warunek określony w lit a1),
a2), a3) i a4) wykonawcy mogą spełniać łącznie. UWAGA Ilekroć w siwz jest mowa o

„budowie, przebudowie lub rozbudowie” należy przez to rozumieć odpowiednio budowę,
przebudowę lub rozbudowę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna
warunek za spełniony, także wtedy, gdy prace określone w Rozdziale V pkt 2 ppkt. 2 lit. a1)
lub/i a2) lub/i a3) lub/i a4) siwz były wykonane w ramach 1 umowy w formule zaprojektuj i
wybuduj. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. W przypadku, gdy zamówienie,
w zakres którego wchodzą usługi i/lub roboty budowlane, o których mowa w Rozdziale V pkt
2 ppkt. 2 lit. a1), a2), a3), a4) siwz były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym
podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby
wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji
ww. zakresu usług i/lub robót budowlanych. W przypadku gdy wykonawca polega na
zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art.
22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. b) dysponuje lub będzie
dysponować następującymi osobami: b1) Kierownik zespołu projektowego/Projektant o
specjalności konstrukcyjno-budowlanej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń oraz - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu jako
projektant lub sprawdzający (liczone od daty uzyskania uprawnień projektowych) w tym
wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano – wykonawczy) co
najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę lub przebudowę lub
rozbudowę wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na
realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu (lub przebudowaniu lub rozbudowaniu)
nabrzeża lub portu na wodach śródlądowych lub portu morskiego lub portu rzecznego lub
portu jachtowego lub budowli hydrotechnicznej (w szczególności takiej jak: bulwar, jaz, pirs,
molo, pomost, nabrzeże, falochron) o całkowitej wartości dokumentacji projektowej nie
mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto. b2) Projektant o specjalności sanitarnej - uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz - co najmniej 3 lata
doświadczenia zawodowego jako projektant lub sprawdzający (liczone od daty uzyskania
uprawnień projektowych). b3) Projektant o specjalności elektrycznej - uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, bez ograniczeń oraz - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
jako projektant lub sprawdzający (liczone od daty uzyskania uprawnień projektowych). b4)
Projektant o specjalności inżynieryjnej drogowej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności drogowej oraz - co
najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako projektant lub sprawdzający (liczone od daty
uzyskania uprawnień projektowych). b5) Projektant o specjalności inżynieryjnej
hydrotechnicznej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie tj. do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, bez
ograniczeń oraz - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako projektant lub
sprawdzający (liczone od daty uzyskania uprawnień projektowych). b6) Kierownik budowy: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do
kierowania robotami w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń lub w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz - co najmniej 5 lat doświadczenia
zawodowego ma stanowisku kierownika budowy (w rozumieniu art. 17 oraz art. 21a ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) przy realizacji obiektów budowlanych, w tym
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy minimum jednej robocie budowlanej
polegającej na wybudowaniu (lub przebudowaniu lub rozbudowaniu) nabrzeża lub portu na
wodach śródlądowych lub portu morskiego lub portu rzecznego lub portu jachtowego lub

budowli hydrotechnicznej (w szczególności takiej jak: bulwar, jaz, pirs, molo, pomost,
nabrzeże, falochron); Kierowanie powyższym zadaniem powinno obejmować okres minimum
6 miesięcy lub pełny zakres realizacji, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zadania.
b7) Kierownik robót branży sanitarnej: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz - co najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (liczone od
daty uzyskania uprawnień). b8) Kierownik robót branży elektrycznej - uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe
w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (liczone od daty
uzyskania uprawnień). b9) Kierownik robót branży drogowej - uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. posiadający uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej oraz - co najmniej 3-letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik
robót/budowy (liczone od daty uzyskania uprawnień). b10) Kierownik robót branży
konstrukcyjno-budowlanej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń oraz - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w
kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (liczone od daty uzyskania
uprawnień). b11) Kierownik robót branży hydrotechnicznej - uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń, oraz - co najmniej 3-letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik
robót/budowy (liczone od daty uzyskania uprawnień). W przypadku składania oferty wspólnej
ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Zamawiający dopuszcza łączenie ww.
stanowisk przez osoby spełniające ww. warunki do pełnienia danych funkcji pod warunkiem
spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk.
Dodatkowe informacje: Uwaga, ilekroć w siwz jest mowa o „Kierowniku budowy” lub
„Kierowniku robót” należy przez to rozumieć kierownika budowy lub kierownika robót w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Przez „uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie
uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w aktach
wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów
obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ). Zamawiający na etapie składania i oceny ofert
nie wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia budowlane, a będące obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych
zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu
kwalifikacji zawodowych lub w lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji
zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2- 6 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.:
Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ), dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały
one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Na

podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie
ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień
budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o
przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty
wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.
Kadra kierownicza (wskazana w Rozdział V, pkt. 2 ppkt. 2 lit. b siwz) w ramach realizacji
zamówienia musi biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku
wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka
technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach
występujących przy realizacji zamówienia. c) zatrudniał w rozumieniu ustawy z dnia z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, średniorocznie w ostatnich trzech latach (2017, 2018,
2019) przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 20 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z
wykonawców w całości. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych
i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe
zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. Dodatkowe informacje: W przypadku, gdy
jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej,
zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty
wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę
umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej
stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany
zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w
jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w
walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot
na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do
tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie
warunków: Minimalny poziom zdolności: a) zamawiający uzna, że wykonawca posiada
wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie
zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a1) wykonał należycie w okresie ostatnich ośmiu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji
projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji
zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację inwestycji polegającej na
wybudowaniu (lub przebudowaniu lub rozbudowaniu) nabrzeża lub portu na wodach
śródlądowych lub portu morskiego lub portu rzecznego lub portu jachtowego lub budowli
hydrotechnicznej (w szczególności takiej jak: bulwar, jaz, pirs, molo, pomost, nabrzeże,
falochron) o całkowitej wartości dokumentacji projektowej co najmniej 200.000,00 zł. brutto.
oraz a2) wykonał należycie w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę,
polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego)
wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na realizację
inwestycji polegającej na wybudowaniu (lub przebudowaniu lub rozbudowaniu) drogi o
klasie L lub wyższej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.
oraz a3) wykonał należycie w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 robotę
budowlaną, polegającą na wybudowaniu (lub przebudowaniu lub rozbudowaniu) nabrzeża lub

portu na wodach śródlądowych lub portu morskiego lub portu rzecznego lub portu
jachtowego lub budowli hydrotechnicznej (w szczególności takiej jak: bulwar, jaz, pirs, molo,
pomost, nabrzeże, falochron) o całkowitej wartości zadania inwestycyjnego nie mniejszej niż
9.000.000,00 zł. brutto. oraz a4) wykonał należycie w okresie ostatnich ośmiu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, minimum 1 robotę budowlaną, polegającą na wybudowaniu (lub przebudowaniu lub
rozbudowaniu) drogi o klasie L lub wyższej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i elektrycznej o całkowitej wartości zadania inwestycyjnego nie mniejszej niż
1.000.000,00 zł. brutto. W przypadku składania oferty wspólnej warunek określony w lit a1),
a2), a3) i a4) wykonawcy mogą spełniać łącznie. UWAGA Ilekroć w siwz jest mowa o
„budowie, przebudowie lub rozbudowie” należy przez to rozumieć odpowiednio budowę,
przebudowę lub rozbudowę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna
warunek za spełniony, także wtedy, gdy prace określone w Rozdziale V pkt 2 ppkt. 2 lit. a1)
lub/i a2) lub/i a3) lub/i a4) siwz były wykonane w ramach 1 umowy w formule zaprojektuj i
wybuduj. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. W przypadku, gdy zamówienie,
w zakres którego wchodzą usługi i/lub roboty budowlane, o których mowa w Rozdziale V pkt
2 ppkt. 2 lit. a1), a2), a3), a4) siwz były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym
podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby
wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji
ww. zakresu usług i/lub robót budowlanych. W przypadku gdy wykonawca polega na
zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art.
22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. b) dysponuje lub będzie
dysponować następującymi osobami: b1) Kierownik zespołu projektowego/Projektant o
specjalności konstrukcyjno-budowlanej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń oraz - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu jako
projektant lub sprawdzający (liczone od daty uzyskania uprawnień projektowych) w tym
wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano – wykonawczy) co
najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę lub przebudowę lub
rozbudowę wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację i zezwalającej na
realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu (lub przebudowaniu lub rozbudowaniu)
nabrzeża lub portu na wodach śródlądowych lub portu morskiego lub portu rzecznego lub
portu jachtowego lub budowli hydrotechnicznej (w szczególności takiej jak: bulwar, jaz, pirs,
molo, pomost, nabrzeże, falochron) o całkowitej wartości dokumentacji projektowej nie
mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto. b2) Projektant o specjalności sanitarnej - uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz - co najmniej 3 lata
doświadczenia zawodowego jako projektant lub sprawdzający (liczone od daty uzyskania
uprawnień projektowych). b3) Projektant o specjalności elektrycznej - uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, bez ograniczeń oraz - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
jako projektant lub sprawdzający (liczone od daty uzyskania uprawnień projektowych). b4)
Projektant o specjalności inżynieryjnej drogowej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności drogowej oraz - co
najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako projektant lub sprawdzający (liczone od daty
uzyskania uprawnień projektowych). b5) Projektant o specjalności inżynieryjnej
hydrotechnicznej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie tj. do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, bez

ograniczeń oraz - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako projektant lub
sprawdzający (liczone od daty uzyskania uprawnień projektowych). b6) Kierownik budowy: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do
kierowania robotami w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń lub w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz - co najmniej 5 lat doświadczenia
zawodowego ma stanowisku kierownika budowy (w rozumieniu art. 17 oraz art. 21a ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) przy realizacji obiektów budowlanych, w tym
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy minimum jednej robocie budowlanej
polegającej na wybudowaniu (lub przebudowaniu lub rozbudowaniu) nabrzeża lub portu na
wodach śródlądowych lub portu morskiego lub portu rzecznego lub portu jachtowego lub
budowli hydrotechnicznej (w szczególności takiej jak: bulwar, jaz, pirs, molo, pomost,
nabrzeże, falochron); Kierowanie powyższym zadaniem powinno obejmować okres minimum
6 miesięcy lub pełny zakres realizacji, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zadania.
b7) Kierownik robót branży sanitarnej: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz - co najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (liczone od
daty uzyskania uprawnień). b8) Kierownik robót branży elektrycznej - uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe
w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (liczone od daty
uzyskania uprawnień). b9) Kierownik robót branży drogowej - uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. posiadający uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej oraz - co najmniej 3-letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik
robót/budowy (liczone od daty uzyskania uprawnień). b10) Kierownik robót branży
konstrukcyjno-budowlanej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń oraz - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w
kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (liczone od daty uzyskania
uprawnień). b11) Kierownik robót branży hydrotechnicznej - uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń, oraz - co najmniej 3-letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik
robót/budowy (liczone od daty uzyskania uprawnień). W przypadku składania oferty wspólnej
ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Zamawiający dopuszcza łączenie ww.
stanowisk przez osoby spełniające ww. warunki do pełnienia danych funkcji pod warunkiem
spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk.
Dodatkowe informacje: Uwaga, ilekroć w siwz jest mowa o „Kierowniku budowy” lub
„Kierowniku robót” należy przez to rozumieć kierownika budowy lub kierownika robót w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Przez „uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie
uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w aktach
wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów
obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ). Zamawiający na etapie składania i oceny ofert

nie wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia budowlane, a będące obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych
zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu
kwalifikacji zawodowych lub w lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji
zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2- 6 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.:
Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ), dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały
one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Na
podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie
ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień
budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o
przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty
wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.
Kadra kierownicza (wskazana w Rozdział V, pkt. 2 ppkt. 2 lit. b siwz) w ramach realizacji
zamówienia musi biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku
wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka
technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach
występujących przy realizacji zamówienia. c) zatrudniał w rozumieniu ustawy z dnia z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, średniorocznie w ostatnich trzech latach (2017, 2018,
2019) przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 20 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z
wykonawców w całości. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych
i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe
zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. Dodatkowe informacje: W przypadku, gdy
jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej,
zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty
wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę
umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej
stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany
zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w
jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w
walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot
na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do
tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU: a) oświadczenia wykonawcy o średniorocznym obrocie wykonawcy, za
okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
za ten okres. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z
wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą
odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. oświadczenie należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. b) informacja banku lub

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej
ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w
ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww.
dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. c)
dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku składania
oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną,
który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego
warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 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; W przypadku składania oferty
wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww.
oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. e) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie
wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną
składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. f) wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (wraz z podaniem daty ich wydania),
doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny
ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. g) oświadczenie na temat wielkości średniorocznego zatrudnienia u
wykonawcy, w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku
gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku składania
oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną,
który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego
warunku. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
W ogłoszeniu powinno być: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: a) oświadczenia wykonawcy o średniorocznym obrocie

wykonawcy, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – za ten okres. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa
ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum
będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. oświadczenie należy
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. b) informacja banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej
ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w
ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww.
dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. c)
dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku składania
oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną,
który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego
warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których 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; W przypadku składania oferty
wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww.
oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. e) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich
ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie
wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną
składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. f) wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (wraz z podaniem daty ich wydania),
doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny
ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. g) oświadczenie na temat wielkości średniorocznego zatrudnienia u
wykonawcy, w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku
gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku składania
oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną,

który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego
warunku. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.

