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II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: II.8  

W ogłoszeniu jest: 2020-09-30  

W ogłoszeniu powinno być: 2020-10-15  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1) Zamawiający nie precyzuje minimalnego 

poziomu zdolności w zakresie spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej. 2) na 

podstawie art. 22d ustawy Pzp, za minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia 

warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający będzie uznawał, wykazanie przez 

Wykonawcę, ze skieruje do realizacji zamówienia publicznego: a) 1 osobę pełniącą funkcję 

kierownika budowy: posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 ) w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, potwierdzone stosownymi 

decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami w zakresie wymaganym 

do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019.1117 t.j. z dnia 

2019.06.14) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 65). b) minimum 1 jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie, określone przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 ) w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, potwierdzone stosownymi 

decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami w zakresie wymaganym 

do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019.1117 t.j. z dnia 



2019.06.14) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 65), c) minimum 1 jedna osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w nieograniczonym 

zakresie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 ) w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, potwierdzone stosownymi 

decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami w zakresie 

wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019.1117 t.j. z 

dnia 2019.06.14) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 65) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy 

realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu 

tych osób: Informacje dodatkowe:  

W ogłoszeniu powinno być: Na podstawie art. 22d ustawy Pzp, za minimalny poziom 

zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie spełnienia warunku: 1) posiadania wiedzy i 

doświadczenia, Zamawiający będzie uznawał wykazanie przez Wykonawcę: wykonania nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na wykonaniu 

budowy/przebudowy boiska o wymiarach pola gry co najmniej 45m x 90m, o nawierzchni z 

trawy naturalnej wykonanej darniowaniem wraz z wykonaniem systemu zraszania boiska; 2) 

posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych, Zamawiający będzie uznawał wykazanie 

przez Wykonawcę skierowania do realizacji zamówienia publicznego: a) jednej osoby 

posiadającej uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej uprawniające do nadzorowania robót w zakresie wystarczającym do realizacji 

zamówienia, wydanymi odpowiednio na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26) i aktów wykonawczych do tej 

ustawy w tym między innymi rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06) lub uprawnienia 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – uprawniające do nadzorowania 

robót w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia oraz ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j. z dnia 2020.02.12); b) jednej osoby 

posiadającej uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

wydanymi odpowiednio na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26) i aktów wykonawczych do tej ustawy w 

tym między innymi rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 

r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06) lub uprawnienia wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j. z dnia 2020.02.12); c) jednej osoby posiadającej 

uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w 



zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych wydanymi odpowiednio na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26) i aktów wykonawczych do tej 

ustawy w tym między innymi rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06) lub uprawnienia 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz ustawy z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j. z dnia 2020.02.12). Informacje 

dodatkowe:Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 5.1  

W ogłoszeniu jest: Przed udzieleniem zamówienia wyłącznie ten Wykonawca, którego oferta 

została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni: 2.1 aktualnych na dzień ich złożenia, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego i dotyczących: 1) w 

zakresie wiedzy i doświadczenia - w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę tego 

warunku Zamawiający na podstawie art. 22d ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie § 2 ust. 4 

pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Żąda złożenia 

wykazu usług wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia tego warunku, tj. 

wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na: a) jednej roboty 

budowlanej obejmującej wykonanie budowy/przebudowy boiska o wymiarach pola gry co 

najmniej 45m x 90m, o nawierzchni z trawy naturalnej wykonanej darniowaniem wraz z 

wykonaniem systemu zraszania boiska. Załączony przez Wykonawcę Wykaz usług wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, winien zawierać ich rodzaj, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te usługi nadzoru zostały wykonane 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; 2) posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych - w celu potwierdzenia 

spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający na podstawie art. 22d ust. 1 ustawy 

Pzp oraz na podstawie § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Żąda złożenia wykazu osób wchodzących w skład zespołu 

inspektorów nadzoru, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

czyli odpowiedzialnych za nadzorowanie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (uprawnienia „drogowe” lub „konstrukcyjno-

budowlane”, „kanalizacyjne”) i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacji o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

Minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia tego warunku Zamawiający określił w 



Rozdz. V ust 2 pkt. 2.3. ppkt. 2 niniejszej SIWZ. 2.2 Aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i dotyczących: 1) 

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) 

oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

W ogłoszeniu powinno być: 2. Przed udzieleniem zamówienia wyłącznie ten Wykonawca, 

którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni: 2.1 aktualnych na dzień ich 

złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zdolności technicznej lub zawodowej, 

określonych przez Zamawiającego w zakresie: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia - w celu 

potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający żąda złożenia 

wykazu usług wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia tego warunku, tj. 

wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem 

budowy/przebudowy boiska o wymiarach pola gry co najmniej 45m x 90m, o nawierzchni z 

trawy naturalnej wykonanej darniowaniem wraz z wykonaniem systemu zraszania boiska. 

Załączony przez Wykonawcę Wykaz usług wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 

winien zawierać ich rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi nadzoru 

zostały wykonane 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; 2) posiadania odpowiednich kwalifikacji 

zawodowych - w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę tego warunku 

Zamawiający żąda złożenia wykazu osób wchodzących w skład zespołu inspektorów nadzoru, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego czyli 

odpowiedzialnych za nadzorowanie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień (uprawnienia „konstrukcyjno-budowlane”, 

„kanalizacyjne”, „elektryczne”) i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacji o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2.2 

Aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia i dotyczących: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw IR.271.019.2020 SD Strona 8 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) oświadczenia wykonawcy o 

braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne. 2.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w: 1) w pkt. 2.2 – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) 

dokumenty, te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 2.4 Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 



potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu 

lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 3. Inne dokumenty: 3.1 Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę 

działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie 

wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone 

do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli 

są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym; 3.2 Dokument(-y), np. 

zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a 

ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy 

zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego 

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach 

którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Wspólne ubieganie się Wykonawców o 

udzielenie zamówienia 4.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

powinni: 1) spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdz. V ust. 2 niniejszej 

SIWZ; 2) złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków 

zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdz. VI SIWZ, 3) ustanowić Pełnomocnika i złożyć wraz 

ofertą pełnomocnictwo do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. 4.2 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców, która musi zawierać: 1) dla oferty składanej przez konsorcjum: a) 

jednoznaczne określenie celu gospodarczego konsorcjum, b) zobowiązanie do złożenia oferty 

wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty i solidarnej 

odpowiedzialności, c) oznaczenia czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, d) określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym 

wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz 

bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym. Wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Nie dopuszcza się 

składania umowy przedwstępnej lub umowy pod warunkiem zawieszającym. Wyklucza się 

możliwość wprowadzania zmian do umowy konsorcjum bez zgody Zamawiającego. 2) dla 

oferty składanej przez spółkę cywilną: – złożenia umowy spółki, z której musi wynikać 

sposób reprezentacji wspólników. Jeżeli z umowy spółki nie będzie wynikać sposób 

reprezentacji Zamawiający zażąda od wspólnika/wspólników podpisującego/podpisujących 

umowę stosownego umocowania od pozostałych osób tworzących spółkę. 5. Pozostałe 

informacje IR.271.019.2020 SD Strona 9 5.1 Poświadczenia za zgodność z oryginałem 

dokonuje odpowiednio: 1) Wykonawca, 2) Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca, 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo 4) Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5.2 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu 

będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 5.3 Poświadczenie 

za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 5.4 



Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
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