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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Tramwaje Śląskie S.A. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Inwalidzka 5

Miejscowość:  Chorzów Kod pocztowy:  41-506 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Joanna Urych

E-mail:  przetargi@tram-silesia.pl Faks:  +48 322510096

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.tram-silesia.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach.” Obejmująca:
- Modernizację torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte wraz z przebudową sieci
trakcyjnej” (zadanie nr 38), w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i
trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. - Modernizację ulicy Obrońców Westerplatte w Katowicach
na odcinku wspólnym z torowiskiem wraz ze skrzyżowaniem ul. Gen. Hallera i J. Korczaka, dla zadania
inwestycyjnego miasta: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn :
„Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach” obejmujących:
1. modernizację torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach wraz z siecią
trakcyjną (zadanie nr 38) w ramach realizacji Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.: „Modernizacja
infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zakres Tramwajów Śląskich S.A.
2. modernizację ul. Obrońców Westerplatte na odcinku wspólnym z torowiskiem wraz ze skrzyżowaniem
ul. Gen. Hallera i J. Korczaka dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą” – zakres Miasta Katowice.
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez: Egis Poland Sp.
z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa.
Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji Umowy będzie posługiwał się :
- w części finansowanej przez Tramwaje Śląskie S.A. - podmiotem zwanym Inżynierem Kontraktu o
kompetencjach określonych w przepisach rozdziału 3 Prawa Budowlanego dla „Projektanta”, „Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” i „Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego” oraz w odrębnej
umowie, któremu powierzy wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiązków zastrzeżonych umową o
roboty budowlane oraz umową zawartą pomiędzy zamawiającym, a Inżynierem Kontraktu.
- w części Urzędu Miasta Katowice - Inspektorami nadzoru wskazanymi przez Wydział Inwestycji Urzędu
Miasta.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45234121  
Dodatkowe przedmioty 45233220  
 45332000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
UE/JRP/494/2012

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Q9
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-024504   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 037-058441  z dnia:  21/02/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
18/02/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
zawiązane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

1. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
wykonawca winien załączyć do
oferty niżej wymagane dokumenty:
1.1. Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia.
1.2. 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 Pzp, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp.
1.3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że

Powinno być:

1. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
zamawiający żąda następujących
dokumentów:
1.1 oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia.;
1.2 aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
1.3 aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, że
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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 ofert.
1.4. 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 potwierdzenia,
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 ofert.
1.5. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej 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 Pzp, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu 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 lub
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
1.6. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie

uzyskał przewidziane 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 ofert;
1.4 aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane 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 ofert;
1.5 aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,
10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
1.6 aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy Pzp, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
1.7 Jeżeli w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8, 10 i 11 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,
10 i 11 ustawy Pzp, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
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określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa:
1) w pkt 1.2-1.4 i 1.6 - 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) w pkt 1.5 – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo miejsca
zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy Pzp.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt
2.1) lit. a i c oraz pkt 2.2), powinny
być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt
2.1) lit. b, powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w
pkt 2, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca

złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
1.8 Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt 1.2-1.4 i 1.6,
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.
1.9 Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt 1.5 - 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,
10 i 11 ustawy Pzp.
1.10 Dokumenty, o których mowa w
pkt 1.8 lit. a i c oraz pkt 1.9, powinny
być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt
1.8 lit. b, powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
1.11 Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 1.8 i 1.9, zastępuje
się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
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zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
Przepis pkt 3 stosuje się
odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości co
do treści dokumentu złożonego
przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej
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. Dokumenty sporządzone w języku
obcym winny być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.
7. Wymagane dokumenty należy
złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.

się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Zapis pkt
1.10 stosuje się odpowiednio.
2. 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 kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
3. Dokumenty sporządzone w języku
obcym winny być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.
4. Wymagane dokumenty należy
złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
polegać będzie na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a
podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia,
wymaga się wykazania za pomocą
dokumentów wymienionych w pkt. 1,
iż w stosunku do tych podmiotów nie
zachodzą okoliczności wskazane w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.2.2) Zdolność
ekonomiczna i finansowa Informacje
i formalności konieczne do
dokonania oceny spełniania
wymogów:

Zamiast:

1. W celu wykazania spełniania
przez wykonawcę warunku
dotyczącego sytuacji ekonomicznej
i finansowej, wykonawca winien
załączyć do oferty:
1.1. informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową

Powinno być:

1. W celu oceny spełniania przez
wykonawcę warunku dotyczącego
sytuacji ekonomicznej i finansowej,
wykonawca winien załączyć do
oferty:
1.1. informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową
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wykonawcy, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
(W przypadku określenia przez
bank lub spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową, kwoty
środków finansowych lub zdolności
kredytowej wykonawcy liczbą cyfr,
zamawiający do oceny przyjmuje
najmniejszą kwotę wynikającą z tych
cyfr).
(Dla danych podanych w walutach
innych niż PLN wartość należy
przeliczyć wg średniego kursu NBP
na dzień wystawienia dokumentów
potwierdzających spełnianie
warunku).
2. 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
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia w
szczególności, przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
3. Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunku sytuacji
ekonomicznej i finansowej, polega
na zdolnościach finansowych innych
podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, winien
przedłożyć informację o której
mowa w pkt 1.1., dotyczącą tych
podmiotów.
4. Jeżeli z uzasadnionej
przyczyny wykonawca nie
może przedstawić wymaganych
dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej, może
przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego warunku.
5. Dokumenty sporządzone w języku
obcym winny być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.
6. Wymagane dokumenty należy
złożyć w formie oryginału lub kopii

wykonawcy, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
(W przypadku określenia przez
bank lub spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową, kwoty
środków finansowych lub zdolności
kredytowej wykonawcy liczbą cyfr,
zamawiający do oceny przyjmuje
najmniejszą kwotę wynikającą z tych
cyfr).
(Dla danych podanych w walutach
innych niż PLN wartość należy
przeliczyć wg średniego kursu NBP
na dzień wystawienia dokumentów
potwierdzających spełnianie
warunku).
2. 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
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia w
szczególności, przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
3. Jeżeli wykonawca wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający,
w celu oceny, czy wykonawca
będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopni niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia
oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, wymaga dołączenia do
oferty:
3.1 informacji, o której mowa w pkt
1.1, dotyczącej tych podmiotów;
3.2 dokumentów dotyczących w
szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
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poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.

b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
charakteru stosunku, jaki będzie
łączył wykonawcę z innym
podmiotem,
c) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
4. Jeżeli z uzasadnionej
przyczyny wykonawca nie
może przedstawić wymaganych
dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej, może
przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego warunku.
5. Dokumenty sporządzone w języku
obcym winny być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.
6. Wymagane dokumenty należy
złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.2.3) Kwalifikacje
techniczne Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Zamiast:

W celu wykazania spełniania przez
wykonawcę warunku dotyczącego
posiadania wiedzy i doświadczenia,
a także dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, wykonawca winien
załączyć do oferty niżej wymagane
dokumenty:
1. wykaz robót budowlanych, w
zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia określonego w SIWZ,
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
dokumentu potwierdzającego, że
roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
2. wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku
dotyczącego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
określonego w SIWZ, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji

Powinno być:

1. W celu oceny spełniania
przez wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp,w zakresie posiadania
wiedzy i doświadczenia, a także
dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, wykonawca winien
załączyć do oferty niżej wymagane
dokumenty:
1.1 wykaz robót budowlanych,
wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót określających,
czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
1.1.1 Dowodami, o których mowa w
pkt 1.1 są:
a) poświadczenie,
b) inne dokumenty, jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o
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zawodowych niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacjami o
podstawie do dysponowania tymi
osobami.
3. oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, przewidziane
ustawą Prawo budowlane,
Rozporządzeniem w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (a także przepisami
wcześniej obowiązującymi).
Zamawiający uzna równoważne
uprawnienia wykonawców zdobyte
w innym państwie zgodnie w
przepisami tego państwa.
4. 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
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia w
szczególności, przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
5. W sytuacji gdy przedmiotem
udostępnienia przez podmiot trzeci
są zasoby nierozerwalnie związane
z podmiotem ich udzielającym (np.
doświadczenie), które nie mogą
być przedmiotem samodzielnego
obrotu - konieczne jest wykazanie
zaangażowania tego podmiotu w
wykonanie zamówienia .
W tym przypadku w zobowiązaniu o
którym mowa w pkt. 4 należy określić
czego zobowiązanie dotyczy,
a także winno ono wskazywać:
zakres zobowiązania , sposób w
jaki będzie wykonane a także na
jakich zasadach będzie polegało
uczestnictwo innego podmiotu w
wykonywaniu zamówienia .
W przypadku posługiwania się
potencjałem innego podmiotu

obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w
ppkt a).
Uwaga 1 W przypadku, gdy
zamawiający jest podmiotem, na
rzecz którego roboty budowlane
wskazane w wykazie, o których
mowa w pkt 1.1, zostały wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których
mowa w pkt 1.1.1.
Uwaga 2 Wykonawca w miejsce
poświadczeń, o których mowa w
pkt 1.1.1 a), może przedkładać
dokumenty potwierdzające
wykonanie robót budowlanych
zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i ich prawidłowe
ukończenia, określone w § 1 ust. 1
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. nr 226,
poz. 1817).
1.2 wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych
niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności
oraz informacjami o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
1.3 oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, przewidziane
ustawą Prawo budowlane,
Rozporządzeniem w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (a także przepisami
wcześniej obowiązującymi).
Zamawiający uzna równoważne
uprawnienia wykonawców zdobyte
w innym państwie zgodnie w
przepisami tego państwa.
2. 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
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dla wykazania doświadczenia
wykonawcy forma współpracy
pomiędzy wykonawca a tym
podmiotem winna uwzględniać
specyfikę tych prac.
6. Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
polegać będzie na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a
podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia,
wymaga się wykazania za pomocą
dokumentów wymienionych w
Sekcji III.2.1, iż w stosunku do
tych podmiotów nie zachodzą
okoliczności wskazane w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp.
7. Wymagane dokumenty należy
złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
8. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.

zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia w
szczególności, przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
3. Jeżeli wykonawca wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający,
w celu oceny, czy wykonawca
będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopni niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia
oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, wymaga dołączenia do
oferty:
3.1 dokumentów dotyczących w
szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
charakteru stosunku, jaki będzie
łączył wykonawcę z innym
podmiotem,
c) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
4. Dokumenty sporządzone w języku
obcym winny być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.
5. Wymagane dokumenty należy
złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamiast:

II. Informacje dodatkowe
1. Wykonawca winien załączyć do
oferty:
1.1. Oświadczenia i dokumenty
wymagane zapisami Sekcji III.2.
1.2. Uproszczone kosztorysy
ofertowe sporządzone oddzielnie dla
każdego zadania.

Powinno być:

II. Informacje dodatkowe
1. Wykonawca winien załączyć do
oferty:
1.1. Oświadczenia i dokumenty
wymagane zapisami Sekcji III.2.
1.2. Uproszczone kosztorysy
ofertowe sporządzone oddzielnie dla
każdego zadania.



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

12 / 12

1.3. Kopię dokumentu
potwierdzającego wniesienie
wadium.
1.4. Pełnomocnictwo do
reprezentowania wykonawców
wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, z
którego powinien wynikać zakres
umocowania. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania
wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
1.5. Stosowne pełnomocnictwo,
w przypadku, gdy upoważnienie
do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z dokumentów
załączonych do oferty.
Pełnomocnictwa należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
notariusza.

1.3. Kopię dokumentu
potwierdzającego wniesienie
wadium.
1.4. Pełnomocnictwo do
reprezentowania wykonawców
wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, z
którego powinien wynikać zakres
umocowania. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania
wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
1.5. Stosowne pełnomocnictwo,
w przypadku, gdy upoważnienie
do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z dokumentów
załączonych do oferty.
Pełnomocnictwa należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
1.6 Listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo
informację o tym, że wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-034149
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