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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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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: Określenie warunków: Określenie warunków: W odniesieniu do warunków

udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający

wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na

odpowiednim poziomie jakości dotyczące: III.1.3.1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca

posiadał doświadczenie, tj. wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 (słownie: jedno) zamówienie (umowę),

które polegało na zaprojektowaniu oraz budowie lub przebudowie łącznie co najmniej 800 sztuk

punktów oświetlenia ulicznego (w ramach tzw. systemu „zaprojektuj i wybuduj”), o wartości

robót budowlanych co najmniej 1 500 000,00 zł brutto. Uwaga: 1. Zamawiający pod pojęciem



punkt oświetlenia ulicznego – rozumie kompletną oprawę oświetleniową, obejmującą urządzenia

służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania światła wysyłanego przez źródło światła,

zawierającą elementy niezbędne do mocowania i ochrony źródła światła oraz do przyłączania go

do obwodu zasilającego, wraz z konstrukcją wsporczą (m.in. słup, wysięgnik, okablowanie) na

której oprawa oświetleniowa jest osadzona. 2. Wartości podane w wykazie wykonanych robót

budowlanych w walutach innych niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest przeliczyć wg

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień podpisania Protokołu odbioru robót.

Ponadto Wykonawca w w/w wykazie poda datę przeliczenia, kurs Narodowego Banku Polskiego

wg którego dokonał przeliczenia oraz wartość po przeliczeniu w PLN z zaokrągleniem do dwóch

miejsc po przecinku. III.1.3.2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej: a) osobą posiadającą uprawnienia do

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z zm.) rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z

dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub

odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów upoważniające do projektowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego

zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz

inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z zm.) oraz 3 letnie doświadczenie w powyższym

zakresie po uzyskaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w posiadanej specjalności. b) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania

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

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z zm.) rozporządzenia Ministra

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 )

lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie

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

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.



1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z zm.)

oraz 3 letnie doświadczenie w powyższym zakresie po uzyskaniu uprawnień do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w posiadanej specjalności. Uwaga: Nie

dopuszcza się wskazywania tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko. 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: W odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim

poziomie jakości dotyczące: III.1.3.1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał

doświadczenie, tj. wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego

i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 (słownie:

jedno) zamówienie (umowę), które polegało na zaprojektowaniu oraz budowie lub przebudowie

łącznie co najmniej 400 sztuk punktów oświetlenia ulicznego (w ramach tzw. systemu

„zaprojektuj i wybuduj”), o wartości robót budowlanych co najmniej 1 500 000,00 zł brutto.

Uwaga: 1. Zamawiający pod pojęciem punkt oświetlenia ulicznego – rozumie kompletną oprawę

oświetleniową, obejmującą urządzenia służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania

światła wysyłanego przez źródło światła, zawierającą elementy niezbędne do mocowania i

ochrony źródła światła oraz do przyłączania go do obwodu zasilającego, wraz z konstrukcją

wsporczą (m.in. słup, wysięgnik, okablowanie) na której oprawa oświetleniowa jest osadzona. 2.

Wartości podane w wykazie wykonanych robót budowlanych w walutach innych niż PLN,

Wykonawca zobowiązany jest przeliczyć wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na

dzień podpisania Protokołu odbioru robót. Ponadto Wykonawca w w/w wykazie poda datę

przeliczenia, kurs Narodowego Banku Polskiego wg którego dokonał przeliczenia oraz wartość

po przeliczeniu w PLN z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. III.1.3.2) Zamawiający

wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co

najmniej: a) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.

1186 z zm.) rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w



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

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.

1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z zm.)

oraz 3 letnie doświadczenie w powyższym zakresie po uzyskaniu uprawnień do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w posiadanej specjalności. b) osobą

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.

1186 z zm.) rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania

robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów

budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z zm.) oraz 3 letnie doświadczenie w powyższym zakresie po

uzyskaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w

posiadanej specjalności. Uwaga: Nie dopuszcza się wskazywania tej samej osoby na więcej niż

jedno stanowisko. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: 1) odpis 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; 2)

wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych

podmiotów dokumentu wymienionego w pkt III.4) ppkt 1 ogłoszenia 3) Jeżeli wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentu, o którym mowa w pkt III.4) ppkt 1 ogłoszenia: 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

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje

się dokumentów, o których mowa w ppkt 3 , zastępuje się je dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten winien być wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu 

W ogłoszeniu powinno być: 1) odpis 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. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do

tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt III.4) ppkt 1 ogłoszenia. 3) jeżeli wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentu, o którym mowa pkt III.4) ppkt 1 ogłoszenia: 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

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju,

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 3,

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. 



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1) 

W ogłoszeniu jest: 1) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: informacji banku lub

spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1

miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu; Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć w/w

wymaganych przez zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez

wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy. 2) dotyczących

zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej

niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, 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 - z

wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ dostępnym na stronie

internetowej zamawiającego http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ b) wykaz osób,

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia, doświadczenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami - z wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku

nr 8 do SIWZ dostępnym na stronie internetowej zamawiającego

http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ 

W ogłoszeniu powinno być: 1) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: informacji

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie



wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; Uwaga: Jeżeli z

uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć w/w wymaganych przez zamawiającego

dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o

których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy. 2) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a)

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 - z wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ dostępnym na

stronie internetowej zamawiającego http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/” b) wykaz osób,

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia, doświadczenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami - z wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku

nr 8 do SIWZ dostępnym na stronie internetowej zamawiającego

http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ 


