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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 40697-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kalisz
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rekultywacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW w
następującym zakresie:
1)...
Termin składania ofert: 2016-05-04

Numer ogłoszenia: 47223 - 2016; data zamieszczenia: 27.04.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 40697 - 2016 data 14.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj.
wielkopolskie, tel. 62 7635650, fax. 62 7635651.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6).
W ogłoszeniu jest: 45.11.23.20-4, 45.22.00.00-5, 45.22.21.10-3, 45.23.32.20-7, 45.23.13.00-8..
W ogłoszeniu powinno być: 45.11.23.20-4, 44.16.10.00-6, 45.22.21.10-3, 45.23.32.20-7, 45.23.13.00-8..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, Wykonawca wykaże wykonanie:
1) co najmniej jednego zamówienia o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto, polegającego na wykonaniu
rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, którego powierzchnia wynosiła
minimum 3 ha, które zostało wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone
ORAZ
2) co najmniej jednego zamówienia o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto, polegającego na
wykonaniu rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wyposażonego w
instalację czynnego odgazowania, przy czym zakres zamówienia musi uwzględniać wykonanie
uszczelnienia w postaci bentomaty w ilości minimum 8 000 m2, które zostało wykonane w sposób należyty
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oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
ALBO
1) co najmniej dwóch zamówień o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto każde, polegających na
wykonaniu rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przy czym zakres
każdego z tych dwóch zamówień musi uwzględniać wykonanie uszczelnienia w postaci bentomaty w ilości
minimum 8 000 m2, które zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga, aby jedno z tych zamówień dotyczyło składowiska
wyposażonego w instalację czynnego odgazowania.
W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Wykaz
wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do IDW I części
SIWZ oraz załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny).
Za najważniejsze roboty budowlane uznaje się roboty budowlane niezbędne do wykazania spełnienia
warunku określonego w pkt. III.3.2), tj.:
1) zamówienie o wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto, polegające na wykonaniu rekultywacji
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, którego powierzchnia wynosiła minimum 3 ha,
które zostało wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone,
2) zamówienie o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto, polegające na wykonaniu rekultywacji
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wyposażonego w instalację czynnego
odgazowania, które zostało wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone, przy czym zakres zamówienia musi uwzględniać wykonanie uszczelnienia w
postaci bentomaty w ilości minimum 8 000 m2,
3) zamówienie o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto, polegające na wykonaniu rekultywacji
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które zostało wykonane w sposób należyty oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym zakres zamówienia musi
uwzględniać wykonanie uszczelnienia w postaci bentomaty w ilości minimum 8 000 m2.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie,
2) inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. Wykonawca
może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
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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.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, Wykonawca wykaże wykonanie:
1) co najmniej jednego zamówienia o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto, polegającego na wykonaniu
rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, którego powierzchnia wynosiła
minimum 3 ha, które zostało wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone
ORAZ
2) co najmniej jednego zamówienia o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto, polegającego na
wykonaniu rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wyposażonego w
instalację czynnego odgazowania, przy czym zakres zamówienia musi uwzględniać wykonanie
uszczelnienia w postaci bentomaty w ilości minimum 8 000 m2, które zostało wykonane w sposób należyty
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
ALBO
1) co najmniej dwóch zamówień o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto każde, polegających na
wykonaniu rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przy czym zakres
każdego z tych dwóch zamówień musi uwzględniać wykonanie uszczelnienia w postaci bentomaty w ilości
minimum 8 000 m2, które zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga, aby jedno z tych zamówień dotyczyło składowiska
wyposażonego w instalację czynnego odgazowania.
W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Wykaz
wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do IDW I części
SIWZ oraz załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniana będzie łącznie ich wiedza i doświadczenie).
Za najważniejsze roboty budowlane uznaje się roboty budowlane niezbędne do wykazania spełnienia
warunku określonego w pkt. III.3.2), tj.:
1) zamówienie o wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto, polegające na wykonaniu rekultywacji
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, którego powierzchnia wynosiła minimum 3 ha,
które zostało wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone,
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2) zamówienie o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto, polegające na wykonaniu rekultywacji
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wyposażonego w instalację czynnego
odgazowania, które zostało wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone, przy czym zakres zamówienia musi uwzględniać wykonanie uszczelnienia w
postaci bentomaty w ilości minimum 8 000 m2,
3) zamówienie o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto, polegające na wykonaniu rekultywacji
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które zostało wykonane w sposób należyty oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym zakres zamówienia musi
uwzględniać wykonanie uszczelnienia w postaci bentomaty w ilości minimum 8 000 m2.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie,
2) inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. Wykonawca
może polegać na wiedzy i doświadczeniu 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.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 10:00,
miejsce: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW - sekretariat, Orli Staw 2, 62-834
Ceków.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2016 godzina 10:00,
miejsce: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW - sekretariat, Orli Staw 2, 62-834
Ceków.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).
W ogłoszeniu jest:
1. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem, ustanowionym
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
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wykonanie umowy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące ich współpracę. Ww. porozumienie musi być
przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (poświadczenie notariusza musi zostać
załączone w oryginale).
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w IDW I części SIWZ.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uprawnienie osoby/osób
podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
8. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
9. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
10. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których Zamawiający określił
wzory w IDW I części SIWZ, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne w
wymaganym zakresie informacji.
11. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i Listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.) albo Informacji o tym, że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej, które należy złożyć w oryginale. Poświadczenie następuje poprzez złożenie
podpisu lub parafy osoby uprawnionej/osób uprawnionych, z adnotacją za zgodność z oryginałem. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące
Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę.
12.Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie
oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w
oryginale).
13. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW I części SIWZ,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW I części SIWZ,
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone na podstawie
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wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW I części SIWZ,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie 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,
g) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.) albo Informację, o tym,
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, sporządzone
na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW,
h) Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do
IDW I części SIWZ oraz dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
i) Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia sporządzony na
podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW I części SIWZ,
j) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego Załącznik nr 7 do IDW I części SIWZ,
k) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień sporządzone na podstawie
wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do IDW I części SIWZ,
l) stosowne Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty,
m) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument/dokumenty
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
n) dowód wniesienia wadium,
o) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 10 IDW I części SIWZ, jeżeli dotyczy.
14. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonania zamówienia, po
uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi
Wykonawca.
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15.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ustala się w wysokości 10% ceny brutto oferty i winno
być wniesione przed zawarciem umowy.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem, ustanowionym
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące ich współpracę. Ww. porozumienie musi być
przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (poświadczenie notariusza musi zostać
załączone w oryginale).
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w IDW I części SIWZ.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uprawnienie osoby/osób
podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
8. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
9. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
10. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których Zamawiający określił
wzory w IDW I części SIWZ, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne w
wymaganym zakresie informacji.
11. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i Listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.) albo Informacji, o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, które należy złożyć w oryginale. Poświadczenie następuje
poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby uprawnionej/osób uprawnionych, z adnotacją za zgodność z
oryginałem.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy
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Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę lub te podmioty.
12.Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie
oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w
oryginale).
13. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW I części SIWZ,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW I części SIWZ,
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone na podstawie
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW I części SIWZ,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie 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,
g) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.) albo Informację, o tym,
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, sporządzone
na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW,
h) Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do
IDW I części SIWZ oraz dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
i) Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia sporządzony na
podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW I części SIWZ,
j) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego Załącznik nr 7 do IDW I części SIWZ,
k) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień sporządzone na podstawie
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wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do IDW I części SIWZ,
l) stosowne Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty,
m) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument/dokumenty
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
n) dowód wniesienia wadium,
o) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 10 IDW - I części SIWZ, jeżeli dotyczy.
14. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonania zamówienia, po
uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi
Wykonawca.
15.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ustala się w wysokości 10% ceny brutto oferty i winno
być wniesione przed zawarciem umowy.
16. Termin realizacji przedmiotu zamówienia upływa w dniu 31 maja 2017 roku. Zamawiający przewiduje, że
okres na jaki zostanie zawarta umowa nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy.
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.2).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Pisemne zobowiązanie podmiotu (tj. w oryginale lub
poświadczone notarialnie), o którym mowa powyżej powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny
wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego
zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne okoliczności, w tym wynikając ze specyfiki tego zasobu.
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.3).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Pisemne zobowiązanie podmiotu (tj. w oryginale lub
poświadczone notarialnie), o którym mowa powyżej powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny
wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego
zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne okoliczności, w tym wynikając ze specyfiki tego zasobu.
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.4).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Pisemne zobowiązanie podmiotu (tj. w oryginale lub
poświadczone notarialnie), o którym mowa powyżej powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny
wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego
zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne okoliczności, w tym wynikając ze specyfiki tego zasobu.
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