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Ogłoszenie nr 540397677-N-2021 z dnia 07.01.2021 r.
Sopot:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 769169-N-2020
Data: 18/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Krajowy numer identyfikacyjny 22120997300000, ul. al.
Niepodległości 930, 81-861 Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 551 21 15; 551 72 61,
e-mail zamowienia@zdiz.sopot.pl, faks 58 551 55 34.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zdiz.sopot.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.zdiz.sopot.pl/

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: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a)
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających
przedmiotowi zamówienia – w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie), Wykonawca
wykonał co najmniej: 1 opracowanie projektowe w zakresie budowy/przebudowy dróg o
wartości opracowania minimum 100 000,00 pln brutto; 1 opracowanie projektowe w zakresie
budowy/przebudowy sieci kanalizacyjnych wraz z zaprojektowaniem co najmniej dwóch
zbiorników retencyjnych zamkniętych. 1 opracowanie projektowe w zakresie
budowy/przebudowy oświetlenia ulicznego o wartości opracowania minimum 50 000,00 pln
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brutto; b) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami, które skierują do wykonywania
niniejszego zamówienia, tj.: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która brała udział w
wykonaniu co najmniej dwóch opracowań obejmujących swym zakresem budowę/przebudowę
dróg, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu dróg co
najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, która brała udział w wykonaniu co najmniej jednego opracowania obejmującego
swym zakresem budowę/przebudowę sieci kanalizacyjnych wraz z budową/przebudową
zbiornika retencyjnego, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w
projektowaniu sieci kanalizacyjnych co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do
projektowania bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie
posiadanych uprawnień, Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o
których mowa w Ustawie z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. Ustaw z 2019r. poz.
1186 z późniejszymi zmianami). W przypadku osób, które są obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)– stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1117),
osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej, jeżeli: a. nabyły kwalifikacje zawodowe do
wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające
posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz b. posiadają
odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o
uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o
których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. Ocena
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spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie
spełnia na podstawie złożonych dokumentów. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby
jednego z warunków określonych podmiotowo skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
udziału w postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć
wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w Rozdz. 10 pkt. 10.5.2)
SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których
mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy PZP. 9.2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 9.3. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 9. pkt 9.1. ppkt 2 niniejszej
SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ich sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. 9.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której
mowa w rozdz. 9. 9.3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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. 2) 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 13–23 i ust. 5 pkt 1. 3) W
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) 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. 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
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podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego: o zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub o zobowiązał się
do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1
Ustawy PZP.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,
że: a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających
przedmiotowi zamówienia – w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie), Wykonawca
wykonał co najmniej: 1 opracowanie projektowe w zakresie budowy/przebudowy dróg o
wartości opracowania minimum 100 000,00 pln brutto; 1 opracowanie projektowe w zakresie
budowy/przebudowy sieci kanalizacyjnych wraz z zaprojektowaniem co najmniej jednego
zbiornika retencyjnego zamkniętego. 1 opracowanie projektowe w zakresie budowy/przebudowy
oświetlenia ulicznego o wartości opracowania minimum 50 000,00 pln brutto; b) wykażą, że
dysponują lub będą dysponować osobami, które skierują do wykonywania niniejszego
zamówienia, tj.: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która brała udział w wykonaniu co
najmniej dwóch opracowań obejmujących swym zakresem budowę/przebudowę dróg,
posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu dróg co najmniej 1
osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która brała
udział w wykonaniu co najmniej jednego opracowania obejmującego swym zakresem
budowę/przebudowę sieci kanalizacyjnych wraz z budową/przebudową zbiornika retencyjnego,
posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu sieci
kanalizacyjnych co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 2-letnie
doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie posiadanych uprawnień, Przez
uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w Ustawie z dnia
07 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. Ustaw z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami).
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W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA)– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst
jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej, jeżeli: a.
nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi, oraz b. posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały
spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa,
dotyczące świadczenia usług transgranicznych. Ocena spełniania przedstawionych powyżej
warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia na podstawie złożonych
dokumentów. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków określonych
podmiotowo skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów, o których mowa w Rozdz. 10 pkt. 10.5.2) SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie
przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy PZP. 9.2.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia. 9.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o
których mowa w rozdz. 9. pkt 9.1. ppkt 2 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 9.4. Zamawiający
jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. 9. 9.3 niniejszej SIWZ
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów udowodni 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
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zamówienia. 2) 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–
23 i ust. 5 pkt 1. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4)
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. 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP,
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: o zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
o zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w
art. 22a ust. 1 Ustawy PZP.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 11.01.2020, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 13.01.2021, godzina: 11:00,
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