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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
PL
ul. Morska 350A
Gdynia
81-002
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Komakowska-Helińska
Tel.: +48 587212820
E-mail: przetargi@skm.pkp.pl
Faks: +48 587212966
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skm.pkp.pl
Adres profilu nabywcy: www.skm.pkp.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej
nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM
Numer referencyjny: SKMMU.086.17.19

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej
nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia
Główna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/04/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: SKMMU1e
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-054138
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/04/2019
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:
Ad. sekcja II.2.7) wyk. dok. okr. w roz. II pkt. 4.2
- ppkt 1) PFU do 18 m-cy,
- ppkt 2) do 33 m-ce,
- ppkt 3) do 37 m-cy
od zaw.umowy
Powinno być:
Ad. sekcja II.2.7)
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia do dnia 31 sierpnia 2022 roku,
przy czym:1.1. Dokumentację projektową określoną w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 1) PFU wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy,1.2. Prace
określone w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 2) PFU w terminie do 33 miesięcy od dnia zawarcia umowy,1.3. Prace
określone w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 3) PFU w terminie do 37 miesięcy od dnia zawarcia umowy.2. Szczegółowy
harmonogram rzeczowo-finansowy, Zamawiający i Wykonawca ustalą przed zawarciem umowy.
Numer sekcji: III.1.7
Zamiast:
1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia określone jest ryczałtowo.
2. Podstawy płatności są uregulowane w par. 9 ust. 6 projektu umowy stanowiącej zał. 3 do SIWZ).
3. Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
4. Szczegółowe postanowienia dot. wynagrodzenia zawarte są w par. 9 projektu umowy stanowiącej zał. nr 3 do
SIWZ.
Pozostałe inf. dot. warunków finansowych w sprostowaniu
Powinno być:
1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia określone jest ryczałtowo.
2. „Podstawy płatności w par. 9 ust. 6 projektu umowy (zał. 3 do SIWZ):
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane Prace nastąpi:
1) za wykonanie Dokumentacji projektowej określonej w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 1) PFU i uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę – fakturą wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru Dokumentacji
projektowej, o którym mowa w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 1) PFU,
2) fakturami częściowymi:
a) dla Prac w budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni i peronu SKM na stacji Gdynia Główna, wystawionymi
nie częściej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym (chyba, że ZAMAWIAJĄCY wyrazi zgodę na wystawienie
kolejnej faktury, w tym samym miesiącu kalendarzowym) w oparciu o wykonane i potwierdzone przez
Zamawiającego w protokołach odbiorów częściowych i końcowego, o których mowa w rozdziale II pkt 4.2 ppkt
2) PFU zakresy robót i wartość wyliczoną na podstawie wartości wynagrodzenia określonej w § 9 ust 1 Umowy
oraz Dokumentacji projektowej, w szczególności przedmiaru robót z kosztorysem, z zastrzeżeniem postanowień
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par. 10 ust. 13, z tym , że nie mniej niż 10 % łącznej wartości wynagrodzenia za te Prace (w tym wykonanie
systemów, lecz z wyłączeniem systemu PSIM) będzie zapłacone po dokonaniu odbioru końcowego, o którym
mowa w rozdziale II pkt 4.2. ppkt 2 PFU.
b) na podstawie odbioru końcowego robót za dokonanie integracji systemów potwierdzonej protokołem odbioru
systemu integrującego zgodnie z rozdziałem II pkt 4.2 ppkt 3) PFU,
c) za wykonanie Prac dla poszczególnych peronów/obiektów (odbiór końcowy robót dla każdego z peronów/
obiektów), które mogą zostać wystawione po kompletnym wyposażeniu, uruchomieniu i integracji z Centrum
peronu/obiektu zgodnie z rozdziałem II pkt 4.2 ppkt 4) PFU lub bez integracji z Centrum zgodnie z rozdziałem II
pkt 4.2. ppkt 8) PFU,
3) fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru Inwestycji, o którym mowa w
rozdziale II pkt 4.2 ppkt 5) PFU,
przy czym wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami opisanymi w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu nie może
przekroczyć 90% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w ust. 1 powyżej, tak aby wysokość ostatniej
części wynagrodzenia wynosiła 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto.
3. Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
4. Szczegółowe postanowienia dot. wynagrodzenia zawarte są w par. 9 projektu umowy stanowiącej załącznik
nr 3 do SIWZ.”
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
1.Zam. wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (w
tymdalszych Podwyk.), osób wykonujących przedmiot zamówienia w sposób okreś. w art. 22 § 1 ustawy
z dnia26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy tj. osoby zat. na stanowiskach lub odpowiednio wykonujące
czynnościprzynależne tym stanowiskom:
1) robotnicze,
2) koordynator umowy
3) project manager
4) inżynierowie Wsparcia platformy integrującej
5) stanowiska administ.
na zasadach określonych w par. 17 wzoru Umowy
2. Zam. przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie i na zasadach określ. w par.15 wzoru Umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru aut.
4. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przewidziane są kary umowne opisane w par. 11
wzoruUmowy.
5.Prawa autorskie -opisane w par. 4 ust. 7-10, par. 5 ust.10 i 7 ust.1 pkt 35 ust. 4 i 5 wzoru Umowy
6.Pozostałe uregulowania dot. zapisów umowy stanowi zał. nr 3 do SIWZ
Pozostałe inf. dot. warunków real. umowy w Sprostowaniu
Powinno być:
1.Zam. wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (w
tymdalszych Podwyk.), osób wykonujących przedmiot zamówienia w sposób okreś. w art. 22 § 1 ustawy
z dnia26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy tj. osoby zat. na stanowiskach lub odpowiednio wykonujące
czynnościprzynależne tym stanowiskom:
1) robotnicze,
2) koordynator umowy
3) project manager
4) inżynierowie Wsparcia platformy integrującej
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5) stanowiska administ.
na zasadach określonych w par. 17 wzoru Umowy
2. Zam. przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie i na zasadach określ. w par.15 wzoru Umowy.
3. W zakresie praw autorskich Wykonawca ma obowiązek:
- nabycia i przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej , do
prac projektowych będących wynikiem nadzoru autorskiego oraz do projektu obudowy (wzoru przemysłowego)
kolumny (słupka) INFO/SOS (szczegółowe postanowienia zawarte w par. 4 ust. 7-10, par. 5 ust. 10 i 7 ust. 1 pkt
35, ust. 4 i 5 projektu umowy – zał. nr 3 do SIWZ),
- nabycia i przeniesienia na Zamawiającego własności wszystkich egzemplarzy programów komputerowych
niezbędnych do właściwego korzystania z Inwestycji wraz z prawem do korzystania z nich zgodnie z ich
przeznaczeniem w zakresie wymaganym według PFU, nieograniczonym w czasie i nie podlegającym
wypowiedzeniu wynikającym z legalnego wejścia w ich posiadanie, w pełnym zakresie wynikającym z przepisu
art. 75 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017
r., poz. 880, z późn. zm.) oraz udzielenia lub przeniesienia praw z licencji do korzystania z nich zgodnie z ich
przeznaczeniem w zakresie wymaganym według PFU na czas nieoznaczony, nie podlegającej wypowiedzeniu
i nie ograniczającej opisanych wyżej praw wynikających z art. 75 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim, a
nadto Wykonawca dostarczy odpowiednie certyfikaty legalności nabytych przez Zamawiającego programów
komputerowych;
4. Wykonawca jest zobowiązany do nabycia i przeniesienia na Zamawiającego uprawnienie do uzyskania prawa
z rejestracji wzoru przemysłowego projektu obudowy (wzoru przemysłowego) kolumny (słupka) INFO/SOS –
par. 7 ust. 6 projektu Umowy - zał. nr 3 do SIWZ,
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru autorskiego.
6. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przewidziane są kary umowne opisane w par. 11
projektu Umowy - zał. nr 3 do SIWZ.”
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
I.W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnośc
ijest krótszy – w tym okresie wykonał:
1.należycie co najmniej jedno zamówienie (umowę) o wartości co najmniej 500 000 zł brutto (lub
równowartośćw innych walutach) polegające na opracowaniu projektu budowlanego i branżowych projektów
wykonawczych(łącznie z aranżacją wnętrz oraz urządzeniami przeciwpożarowymi ) budowy, rozbudowy albo
przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej części nadziemnej nie mniejszej niż
1000 m2. Dla wykonanego projektu budowlanego Wykonawca winien wykazać się uzyskaniem pozwolenia na
budowę.
2.należycie co najmniej jedno zamówienie (umowę) o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (lub
równowartość w innych walutach) polegające na opracowaniu projektu budowlanego i branżowych
projektówwykonawczych przebudowy lub rozbudowy budynku objętego nadzorem konserwatora zabytków (na
którezostało wydane pozwolenie na budowę).
3 minimum dwa zamówienia (umowy) na roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych
owartości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł brutto każde (lub równowartość w innych walutach) obejmujących
budowę, rozbudowę albo przebudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej
częścinadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2.
Zakres zrealizowanych robót budowlanych, w każdym zamówieniu musi obejmować:
1) Roboty budowlano-konstrukcyjne,
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2) Roboty elewacyjne,
3) Roboty instalacyjne polegające na łącznym wykonaniu instalacji wewnętrznych: sanitarnej,
elektrycznej,teletechnicznej.
4 co najmniej jedno zamówienie (umowę) na roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie
lubrozbudowie torów kolejowych, o łącznej długości powstałej w wyniku realizacji robót przynajmniej 100
mb,budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci trakcyjnej o łącznej długości min. 200 m oraz budowie,
przebudowielub rozbudowie peronu kolejowego (w tym: krawędzi peronowych, wiaty peronowej, nawierzchni) o
łącznejwartości robót minimum 1.000.000,00 zł brutto.
5 należycie min. jedno zamówienie (umowę) na roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie
lubremoncie budynku objętego nadzorem konserwatora zabytków o wartości realizowanej inwestycji nie
mniejszejniż 2.000.000,00 zł brutto.
6 należycie min. dwa zamówienia (umowy) na wykonanie prac polegających na budowie, rozbudowie
lubprzebudowie systemów informatycznych i teletechnicznych, w tym powiązaną z nimi dostawą urządzeń
orazbudową infrastruktury sieciowej o wartości nie mniejszej niż każda 5.000.000,00 zł brutto.
7 należycie min. jedno zamówienie (umowę) na zaprojektowanie i zbudowanie centrum
monitoringuCCTV, składającego się m.in. z wielkoformatowej ściany wizyjnej (tzn. podłączonej do jednego
kontrolerazarządzającego prezentowanym obrazem, grupy min. 4 ekranów wizyjnych) oraz min. 100 kamer.
8 należycie minimum jedno zamówienie (umowę) na zaprojektowanie i budowę heterogenicznych
sieciteleinformatycznych obejmujących swoim zasięgiem obszar miasta (MAN)
9 należycie minimum dwa zamówienia (umowy) na wdrożenia platformy integrującej, w ramach której
wykonanointegrację systemów na jednym obiekcie, w której w skład wchodziły co najmniej:
- integracja minimum 5 systemów podrzędnych, w tym bezwzględnie:
1) CCTV zawierający minimum 50 kamer,
2) SKD zawierający minimum 10 przejść
3) SSWiN zawierający minimum 40 czujek
- wdrożenie krokowych procedur bezpieczeństwa
II . Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia
1.Wyk. lub co najmniej jedna zatrudniona u Wykonawcy osoba z kadry kierowniczej Wykonawcy
(Projectmanager) powinna posiadać:
1.1 co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu realizacją projektów inf. z zakresu budowy,
dostaw,wdrożenia i konfiguracji systemów oraz infrastruktury IT (systemy integrujące bezpieczeństwo, sieci
LAN/WAN,bazy danych),
Powinno być:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że:
I.
1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie (umowę) o wartości co najmniej
500 000 zł brutto (lub równowartość w innych walutach) polegające na opracowaniu projektu budowlanego i
branżowych projektów wykonawczych (łącznie z aranżacją wnętrz oraz urządzeniami przeciwpożarowymi )
budowy, rozbudowy albo przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej części
nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2. Dla wykonanego projektu budowlanego Wykonawca winien wykazać się
uzyskaniem pozwolenia na budowę.
2. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie (umowę) o wartości co najmniej
200 000,00 zł brutto (lub równowartość w innych walutach) polegające na opracowaniu projektu budowlanego
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i branżowych projektów wykonawczych przebudowy lub rozbudowy budynku objętego nadzorem konserwatora
zabytków (na które zostało wydane pozwolenie na budowę).
3. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia (umowy) na roboty budowlane polegające na
wykonaniu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł brutto każde (lub równowartość
w innych walutach) obejmujących budowę, rozbudowę albo przebudowę budynku użyteczności publicznej o
powierzchni użytkowej części nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2.
Zakres zrealizowanych robót budowlanych, w każdym zamówieniu musi obejmować:
1) Roboty budowlano-konstrukcyjne,
2) Roboty elewacyjne,
3) Roboty instalacyjne polegające na łącznym wykonaniu instalacji wewnętrznych: sanitarnej, elektrycznej,
teletechnicznej.
4. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności
jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie (umowę) na roboty budowlane polegające
na budowie, przebudowie lub rozbudowie torów kolejowych, o łącznej długości powstałej w wyniku realizacji
robót przynajmniej 100 mb, budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci trakcyjnej o łącznej długości min. 200 m
oraz budowie, przebudowie lub rozbudowie peronu kolejowego (w tym: krawędzi peronowych, wiaty peronowej,
nawierzchni) o łącznej wartości robót minimum 1.000.000,00 zł brutto.
5. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie minimum jedno zamówienie (umowę) na roboty budowlane
polegające na przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku objętego nadzorem konserwatora zabytków o
wartości realizowanej inwestycji nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto.
6. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie minimum dwa zamówienia (umowy) na wykonanie prac
polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie systemów informatycznych i teletechnicznych, w tym
powiązaną z nimi dostawą urządzeń oraz budową infrastruktury sieciowej o wartości nie mniejszej niż każda
5.000.000,00 zł brutto.
7. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie minimum jedno zamówienie (umowę) na zaprojektowanie
i zbudowanie centrum monitoringu CCTV, składającego się m.in. z wielkoformatowej ściany wizyjnej (tzn.
podłączonej do jednego kontrolera zarządzającego prezentowanym obrazem, grupy min. 4 ekranów wizyjnych)
oraz min. 100 kamer.
z uwagi na ograniczoną liczbę znaków cd. w poniższej sekcji
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Powinno być:
z uwagi na ograniczoną liczbę znaków cd. z powyższej sekcji
8. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie minimum jedno zamówienie (umowę) na zaprojektowanie i
budowę heterogenicznych sieci teleinformatycznych obejmujących swoim zasięgiem obszar miasta (MAN)
9. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie minimum dwa zamówienia (umowy) na wdrożenia platformy
integrującej, w ramach której wykonano integrację systemów na jednym obiekcie, w której w skład wchodziły co
najmniej:
- integracja minimum 5 systemów podrzędnych, w tym bezwzględnie:
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1) CCTV zawierający minimum 50 kamer,
2) SKD zawierający minimum 10 przejść
3) SSWiN zawierający minimum 40 czujek
- wdrożenie krokowych procedur bezpieczeństwa.
II. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe Wykonawcy lub osoby z kadry kierowniczej Wykonawcy (Project
manager).
Wykonawca lub co najmniej jedna zatrudniona u Wykonawcy osoba z kadry kierowniczej Wykonawcy (Project
manager) powinna:
1. posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu realizacją projektów informatycznych z zakresu
budowy, dostaw, wdrożenia i konfiguracji systemów oraz infrastruktury IT (systemy integrujące bezpieczeństwo,
sieci LAN/WAN, bazy danych),
2. posiadać wykształcenie wyższe techniczne (kierunek z zakresu elektryczności lub elektroniki lub informatyki
lub automatyki lub telekomunikacji np. elektrotechnika, elektronika, telekomunikacja, automatyka, informatyka,
teleinformatyka),
3. posiadać certyfikaty/świadectwa ukończenia kursów w zakresie zarządzania projektami IT.
III. Wykonawca winien dysponować następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
1.Koordynator zespołu projektowego (Główny projektant): uprawnienia do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń, co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (np.
głównego projektanta) przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, w tym doświadczenie przy realizacji co
najmniej 2 opracowań projektowych dotyczących budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej
części nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2
2. Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: uprawnienia do projektowania w wymaganej
specjalności bez ograniczeń, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności
w zakresie określonym wymaganymi uprawnieniami, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej 1
opracowania projektowego w zakresie wymaganych uprawnień dotyczącego budynku użyteczności publicznej o
powierzchni użytkowej części nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2. W przypadku przedstawienia projektanta
sprawdzającego Zamawiający uzna, że warunek dysponowania osobą nie jest spełniony.
3. Projektant w specjalności telekomunikacyjnej: uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, co najmniej 5 lat
doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności w zakresie określonym wymaganymi uprawnieniami, w
tym doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 opracowania projektowego w zakresie wymaganych uprawnień,
dotyczącego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej części nadziemnej nie mniejszej
niż 1000 m2. W przypadku przedstawienia projektanta sprawdzającego Zamawiający uzna, że warunek
dysponowania osobą nie jest spełniony.
z uwagi na ograniczoną liczbę znaków cd. w poniższej sekcji
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Powinno być:
z uwagi na ograniczoną liczbę znaków cd. w powyższej sekcji:
4. Projektant w specjalności elektrycznej i energetycznej: uprawnienia do projektowania w wymaganej
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności w zakresie określonym
wymaganymi uprawnieniami, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 opracowania projektowego
w zakresie wymaganych uprawnień, dotyczącego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej
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części nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2. W przypadku przedstawienia projektanta sprawdzającego
Zamawiający uzna, że warunek dysponowania osobą nie jest spełniony.
5. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych: uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności w zakresie określonym
wymaganymi uprawnieniami, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 opracowania projektowego
w zakresie wymaganych uprawnień, dotyczącego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej
części nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2. W przypadku przedstawienia projektanta sprawdzającego
Zamawiający uzna, że warunek dysponowania osobą nie jest spełniony.
6. Kierownik budowy: osoba uprawniona do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, przynajmniej 5 letnie
doświadczenie na stanowiskach kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych na obiekcie budowlanym,
w tym doświadczenie przy realizacji minimum dwóch inwestycji, polegających na wykonaniu robót budowlanych
w budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej części nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2.
7. Kierownik robót branżowych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń: uprawnienia do
kierowania budową i robotami w wymaganej specjalności bez ograniczeń, przynajmniej 5 letnie doświadczenie
w wykonywaniu czynności w zakresie określonym wymaganymi uprawnieniami, w tym doświadczenie
przy realizacji co najmniej 1 (jednej) inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych w budynku
użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej części nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2.
8. Kierownik robót branżowych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: posiadający uprawnienia do kierowania budową
i robotami w wymaganej specjalności bez ograniczeń, przynajmniej 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu
czynności w zakresie określonym wymaganymi uprawnieniami, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej
1 (jednej) inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej o
powierzchni użytkowej części nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2.
9. Kierownik robót branżowych w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych
obiektów budowlanych posiadającego, co najmniej 2 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi torowymi.
10. Kierownik robót branżowych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych: posiadający uprawnienia do kierowania budową i robotami w wymaganej specjalności
bez ograniczeń, przynajmniej 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności w zakresie określonym
wymaganymi uprawnieniami, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 (jednej) inwestycji polegającej
na wykonaniu robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej części
nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2.
z uwagi na ograniczoną liczbę znaków cd. w poniższej sekcji
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Powinno być:
z uwagi na ograniczoną liczbę znaków cd. w powyższej sekcji:
11. Co najmniej jedna osoba posiadające zaświadczenie (dyplom) ukończenia kursu pracownika
zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia "Projektowanie Systemów Zabezpieczeń Technicznych stopni
1-4 (dawniej klasy SA1 - SA4)", wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2213 z
późn. zm.) oraz posiadających Legitymację Kwalifikowanego Pracownika Technicznego.
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12. Co najmniej dwie osoby w charakterze Inżynierów Wsparcia platformy integrującej, które powinny posiadać
imienne certyfikaty producenta platformy integrującej w zakresie projektowania, instalacji, konfigurowania,
uruchomienia, przeglądu i serwisu.
13. Co najmniej dwie osoby posiadające aktualne certyfikaty na poziomie eksperckim (najwyższy stopień w
ścieżce certyfikacji producenta) w zakresie dostarczanych urządzeń sieciowych.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
dot. Minimalnego poziomu ewentualnych standardów:
1.2 wykształcenie wyższe techniczne (kierunek z zakresu elektryczności lub elektroniki lub informatyki
lubautomatyki lub telekomunikacji np. elektrotechnika, elektronika, telekomunikacja, automatyka,
informatyka,teleinformatyka),
1.3 certyfikaty/świadectwa ukończenia kursów w zakresie zarządzania projektami IT.
2. Wykonawca winien dysponować następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
2.1. Koordynator zespołu projektowego (Główny projektant): uprawnienia do projektowania w
specjalnościarchitektonicznej bez ograniczeń, co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowiskach
kierowniczych (np.
głównego projektanta) przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, w tym doświadczenie przy realizacji
conajmniej 2 opracowań projektowych dotyczących budynku użyteczności publicznej o powierzchni
użytkowejczęści nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2
2.2. Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: uprawnienia do projektowania w
wymaganejspecjalności bez ograniczeń, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu
czynnościw zakresie określonym wymaganymi uprawnieniami, w tym doświadczenie przy realizacji co
najmniej 1opracowania projektowego w zakresie wymaganych uprawnień dotyczącego budynku użyteczności
publicznej opowierzchni użytkowej części nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2. W przypadku przedstawienia
projektantasprawdzającego Zamawiający uzna, że warunek dysponowania osobą nie jest spełniony.
2.3. Projektant w specjalności telekomunikacyjnej: uprawnienia do projektowania w wymaganej
specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, co
najmniej 5 latdoświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności w zakresie określonym wymaganymi
uprawnieniami, wtym doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 opracowania projektowego w zakresie
wymaganych uprawnień,dotyczącego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej części
nadziemnej nie mniejszejniż 1000 m2. W przypadku przedstawienia projektanta sprawdzającego Zamawiający
uzna, że warunekdysponowania osobą nie jest spełniony.
2.4. Projektant w specjalności elektrycznej i energetycznej: uprawnienia do projektowania w
wymaganejspecjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bezograniczeń, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności
w zakresie określonymwymaganymi uprawnieniami, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej 1
opracowania projektowegow zakresie wymaganych uprawnień, dotyczącego budynku użyteczności publicznej
o powierzchni użytkowejczęści nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2. W przypadku przedstawienia projektanta
sprawdzającegoZamawiający uzna, że warunek dysponowania osobą nie jest spełniony.
2.5. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych,wodociągowych i kanalizacyjnych: uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalności
instalacyjnej wzakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bezograniczeń, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności
w zakresie określonymwymaganymi uprawnieniami, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej 1
opracowania projektowegow zakresie wymaganych uprawnień, dotyczącego budynku użyteczności publicznej
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o powierzchni użytkowejczęści nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2. W przypadku przedstawienia projektanta
sprawdzającego Zam.uzna, że warunek dysponowania osobą nie jest spełniony.
cd w sekcji VI.3
Powinno być:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy zobowiązani
są złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), wypełniony i podpisany przez wykonawcę sporządzony
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE)
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (Dz.Urz.UE.L.2017.3.16) wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,
którego sposób wypełnienia znajduje się pod adresem internetowym:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowieniainstrukcja.pdf - dokument należy załączyć do ofert
2. 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 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – dokument należy złożyć na
wezwanie, o którym mowa w Rozdz. VI pkt. 15 SIWZ;
3. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub osoby z kadry kierowniczej
Wykonawcy (Project manager) - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ – dokument należy złożyć na wezwanie,
o którym mowa w Rozdz. VI pkt. 15 SIWZ;.
4. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi 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 - zgodnie z załącznikiem nr 7A do SIWZ – dokument należy złożyć na wezwanie, o którym mowa
w rozdz. VI pkt. 15; oraz Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składnia 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 informacje 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 zgodnie z
załącznikiem nr 7B do SIWZ – dokument należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w Rozdz. VI
pkt. 15 SIWZ;
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
1.Zam. wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (w
tymdalszych Podwyk.), osób wykonujących przedmiot zamówienia w sposób okreś. w art. 22 § 1 ustawy
z dnia26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy tj. osoby zat. na stanowiskach lub odpowiednio wykonujące
czynnościprzynależne tym stanowiskom:
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1) robotnicze,
2) koordynator umowy
3) project manager
4) inżynierowie Wsparcia platformy integrującej
5) stanowiska administ.
na zasadach określonych w par. 17 wzoru Umowy
2. Zam. przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie i na zasadach określ. w par.15 wzoru Umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru aut.
4. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przewidziane są kary umowne opisane w par. 11
wzoruUmowy.
5.Prawa autorskie -opisane w par. 4 ust. 7-10, par. 5 ust.10 i 7 ust.1 pkt 35 ust. 4 i 5 wzoru Umowy
6.Pozostałe uregulowania dot. zapisów umowy stanowi zał. nr 3 do SIWZ
Pozostałe inf. dot. warunków real. umowy w Sprostowaniu
Powinno być:
1.Zam. wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
(wtymdalszych Podwyk.), osób wykonujących przedmiot zamówienia w sposób okreś. w art. 22 §
1 ustawyz dnia26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy tj. osoby zat. na stanowiskach lub odpowiednio
wykonująceczynnościprzynależne tym stanowiskom:
1) robotnicze,
2) koordynator umowy
3) project manager
4) inżynierowie Wsparcia platformy integrującej
5) stanowiska administ.
na zasadach określonych w par. 17 wzoru Umowy
2. Zam. przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie i na zasadach określ. w par.15 wzoru Umowy.
3. W zakresie praw autorskich Wykonawca ma obowiązek:
- nabycia i przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej ,
do prac projektowych będących wynikiem nadzoru autorskiego oraz do projektu obudowy (wzoru
przemysłowego)kolumny (słupka) INFO/SOS (szczegółowe postanowienia zawarte w par. 4 ust. 7-10, par. 5 ust.
10 i 7 ust. 1 pkt35, ust. 4 i 5 projektu umowy – zał. nr 3 do SIWZ),
- nabycia i przeniesienia na Zamawiającego własności wszystkich egzemplarzy programów komputerowych
niezbędnych do właściwego korzystania z Inwestycji wraz z prawem do korzystania z nich zgodnie z ich
przeznaczeniem w zakresie wymaganym według PFU, nieograniczonym w czasie i nie podlegającym
wypowiedzeniu wynikającym z legalnego wejścia w ich posiadanie, w pełnym zakresie wynikającym z
przepisu art. 75 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.
Dz.U. z 2017r., poz. 880, z późn. zm.) oraz udzielenia lub przeniesienia praw z licencji do korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem w zakresie wymaganym według PFU na czas nieoznaczony, nie podlegającej
wypowiedzeniu i nie ograniczającej opisanych wyżej praw wynikających z art. 75 ust. 1 i 2 ustawy o prawie
autorskim, anadto Wykonawca dostarczy odpowiednie certyfikaty legalności nabytych przez Zamawiającego
programów komputerowych;
4. Wykonawca jest zobowiązany do nabycia i przeniesienia na Zamawiającego uprawnienie do uzyskania prawa
z rejestracji wzoru przemysłowego projektu obudowy (wzoru przemysłowego) kolumny (słupka) INFO/SOS –par.
7 ust. 6 projektu Umowy - zał. nr 3 do SIWZ,
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru autorskiego.
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6. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przewidziane są kary umowne opisane w par. 11projektu
Umowy - zał. nr 3 do SIWZ.”
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
I.Ad. sekcja IV.2.6-Termin zw. ofertą wynosi 60 dni od dnia składania ofert
II. cd z sekcji III.1.3
2.6. Kierownik budowy: osoba uprawniona do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, przynajmniej 5
letnie doświadczenie na stanowiskach kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych na obiekcie
budowlanym,w tym doświadczenie przy realizacji minimum dwóch inwestycji, polegających na wykonaniu robót
budowlanych w budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej części nadziemnej nie mniejszej niż
1000 m2.
2.7. Kierownik robót branżowych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń: uprawnienia do
kierowania budową i robotami w wymaganej specjalności bez ograniczeń, przynajmniej 5 letnie doświadczenie
w wykonywaniu czynności w zakresie określonym wymaganymi uprawnieniami, w tym doświadczenie
przy realizacji co najmniej 1 (jednej) inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych w budynku
użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej części nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2.
2.8. Kierownik robót branżowych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: posiadający uprawnienia do
kierowania budow i robotami w wymaganej specjalności bez ograniczeń, przynajmniej 5 letnie doświadczenie
w wykonywaniu czynności w zakresie określonym wymaganymi uprawnieniami, w tym doświadczenie przy
realizacji co najmniej1 (jednej) inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych w budynku użyteczności
publicznej o powierzchni użytkowej części nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2.
2.9. Kierownik robót branżowych w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych
obiektów budowlanych posiadającego, co najmniej 2 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi torowymi.
2.10.Kierownik robót branżowych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych: posiadający uprawnienia do kierowania budową i robotami w wymaganej
specjalności bez ograniczeń, przynajmniej 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności w zakresie
określonym wymaganymi uprawnieniami, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 (jednej) inwestycji
polegającej na wykonaniu robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej
części nadziemnej nie mniejszej niż 1000 m2.
2.11.Co najmniej jedna osoba posiadające zaświadczenie (dyplom) ukończenia kursu pracownika
zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia "Projektowanie Systemów Zabezpieczeń Technicznych
stopni1-4 (dawniej klasy SA1 - SA4)", wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia
technicznego na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2017
r., poz. 2213 z późn. zm.) oraz posiadających Legitymację Kwalifikowanego Pracownika Technicznego.
2.12.Co najmniej dwie osoby w charakterze Inżynierów Wsparcia platformy integrującej, które powinny
posiadać imienne certyfikaty producenta platformy integrującej w zakresie projektowania, instalacji,
konfigurowania,uruchomienia, przeglądu i serwisu.
2.13.Co najmniej dwie osoby posiadające aktualne certyfikaty na poziomie eksperckim (najwyższy stopień w
ścieżce certyfikacji producenta) w zakresie dostarczanych urządzeń sieciowych.
Ponad to z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu w sprostowaniu zostaną zawarte mini
nf dot.:
-Dokumentów i oświadczeń, które Wykonawcy zobowiązani są złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu dot. warunku dot. zdolności technicznej i zawodowej,
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- Terminu wykonania zamówienia,
-Dokumentów, wymaganych od Wykonawców zagranicznych
-Głównych warunków finansowych
-Warunków realizacji umowy
Powinno być:
I.Ad. sekcja IV.2.6-Termin zw. ofertą wynosi 60 dni od dnia składania ofert
II.IWykonawcy zagraniczni.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5
Rozporządzenia składa:
1 w zakresie § 5 pkt 1 Rozporządzenia - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
wktórym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy
Pzp,
2 w zakresie § 5 pkt 2-4 Rozporządzenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
2.1 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2.3 Dokumenty, o których mowa powyżej w Rozdziale VI pkt 12.1 i pkt 12.2.2, SIWZ powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . Dokument, o którym mowa powyżej w
Rozdziale VI pkt 12.2.1 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
terminu.
2.4 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 Rozdziale VI pkt
12.1. i 12.2.SIWZ (§ 7 ust. 1 Rozporządzenia), 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 za-mieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie 12.3
niniejszego rozdziału SIWZ(przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia) stosuje się odpowiednio.
2.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu,
2.6 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
Rozdziale VI pkt. 4.2. SIWZ (§ 5 pkt 1 Rozporządzenia), składa dokument wskazany w Rozdziale VI pkt
12.1SIWZ (§ 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 i ust 5 pkt 6
ustawy Pzp.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
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notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Stosuje się postanowienie Rozdziału
VI pkt 12.3.zdanie pierwsze SIWZ. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę,zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
z uwagi na ograniczoną liczbę znaków cd. w sekcji VII.2- Inne dodatkowe Informacje
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/05/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 28/05/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
z uwagi na ograniczoną liczbę znaków cd. z sekcji VI.2
III.
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1 Formularz ofertowy - według załącznika nr 2 do SIWZ,
2 dokument potwierdzający wniesienie wadium,
.3 dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, chyba, że Zamawiający może go uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). a Wykonawca wskazał ich adresy internetowe w JEDZ. W przypadku
wskazania przez Wykonawcę dostępności tych dokumentów w bazach danych, Zamawiający pobierze je
samodzielnie. Zamawiający może po pobraniu tych dokumentów wezwać Wykonawcę do przedstawienia
tłumaczenia dokumentu na język polski (w przypadku ich dostępności w innym języku);
4 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy upoważnienie do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika z dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo
należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego albo też elektronicznego odpisu
notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
5 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
Zamówienia.Pełnomocnik musi być uprawniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
reprezentowania ichw postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego albo też elektronicznego odpisu
notarialnie poświadczonego zaz godność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
6 zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.
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IV. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP

