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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: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał

odpowiednią wiedzę i doświadczenie polegającą na: należytym wykonaniu, zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniu, w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub

rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości min. Qśrd = 300 m3/d, o

wartości brutto tych robót min. 3 000 000,00 zł; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca

dysponował personelem obejmującym: • osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,



instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

bez ograniczeń, • osobę (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, • osobę

(kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

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

elektroenergetycznych bez ograniczeń. Uwaga: W zakresie określonych uprawnień

budowlanych dopuszcza się odpowiadające im: ważne uprawnienia budowlane, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; kwalifikacje zawodowe

uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane

obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA - stron umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy

Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej. Uwaga: W przypadku, gdy złożone przez

Wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu

zawierają dane/ informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ,

Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji

ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie

opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z

ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o

zamówieniu.Wykonawcy, polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zgodnie

z art. 22a ustawy Pzp: 1. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp może w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz

w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca,

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotu

Wykonawca składa wraz z ofertą. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez

inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w



postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 w zakresie wskazanym w ogłoszeniu

i w SIWZ. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których

te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się

do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez

zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 2)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których

mowa w ust. 1. 7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają 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 lub usługi, których wskazane

zdolności dotyczą. 8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów, w celu udowodnienia zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, składa wraz z ofertą stosowne

dokumenty w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 9. Wykonawca, który powołuje

się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw



wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach

w oświadczeniach, o których mowa w pkt.11.I. SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie polegającą na: należytym

wykonaniu, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniu, w

okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej

polegającej na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie oczyszczalni ścieków

komunalnych o przepustowości min. Qśrd = 300 m3/d, o wartości brutto tych robót min.

3 000 000,00 zł; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował personelem

obejmującym: • osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń, • osobę (kierownik robót) posiadającą uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, • osobę (kierownik robót) posiadającą uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Uwaga:

W zakresie określonych uprawnień budowlanych dopuszcza się odpowiadające im:

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów; kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane obywatelom państw

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA - stron umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy Prawo

Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej. Uwaga: W przypadku, gdy złożone przez

Wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu

zawierają dane/ informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ,

Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji

ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie

opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z



ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o

zamówieniu.Wykonawcy, polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,

zgodnie z art. 22a ustawy Pzp: 1. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp może w

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków

prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotu Wykonawca składa wraz z

ofertą. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 w zakresie

wskazanym w ogłoszeniu i w SIWZ. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca,

który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne

lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w

ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 2) zobowiązał się do

osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w

ust. 1. 7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych



podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów,

które określają 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 lub usługi, których wskazane zdolności

dotyczą. 8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów, w celu udowodnienia zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, składa wraz z ofertą stosowne

dokumenty w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 9.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów

selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których

mowa w pkt.11.I. SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub

finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) informację 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. 2. W celu

potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących



dokumentów: 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, wg

wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ; b) wykaz osób, skierowanych

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg

wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ; c) oświadczenie na temat

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej

wykonawcy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga: W celu

zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz: 1) o którym

mowa w pkt 2 a), dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym

niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub

inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego,

może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego

roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym

zakresie. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń

lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, pkt 2, w formie elektronicznej pod

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz

danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez

wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 4. W przypadku wskazania przez



wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, pkt 2, które

znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub

dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1

ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa

w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub

dokumentów, o ile są one aktualne. 5. Jeżeli jest 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. 6. Zgodnie z art. 26 ust. 3

ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art.

25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie

postępowania. 7. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie

złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

W ogłoszeniu powinno być: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji

ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informację 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. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności

technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 7 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, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do

SIWZ; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru

stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ; c) oświadczenie na temat

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry

kierowniczej wykonawcy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Uwaga: W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może

dopuścić, aby wykaz: 1) o którym mowa w pkt 2 a), dotyczył robót

budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem

terminu składania ofert. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez

wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić

się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty

budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym



zakresie. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, pkt 2, w formie

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia

lub dokumenty. 4. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń

lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, pkt 2, które znajdują się w

posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów

przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy

Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w

art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub

dokumentów, o ile są one aktualne. 5. Jeżeli jest 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. 6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie

złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25

ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają

błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie

postępowania. 7. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli wykonawca

nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy



podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie

postępowania.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28.01.2021, godzina:

11:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 02.02.2021, godzina:

11:00


