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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: III.5) 

 

W ogłoszeniu jest:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W 

ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy w zakresie sytuacji 

ekonomicznej i finansowej, określonych w Rozdziale V § 2 ust. 1 Specyfikacji, Wykonawca 

przedłoży: 1)dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie 

mniejszą niż 800 000,00 zł. W przypadku, gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie 

składania ofert, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego 

ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż  

w dniu podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego 

odszkodowania Wykonawca zobowiązany będzie do jej uzupełnienia, tak aby w całym okresie 

ubezpieczenia wynosiła 800 000,00 zł i przedłożenia niezwłocznie stosownego dokumentu 

potwierdzającego ten fakt Zamawiającemu w terminie 14 dni, 2)Wykonawca powołujący się przy 

wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną 

innych podmiotów, przedkłada dokument ubezpieczenia dotyczący podmiotu, z którego zdolności 

finansowej lub ekonomicznej będzie korzystał na podstawie art. 22a ustawy, potwierdzającą, że ten 

podmiot (podwykonawca) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wymagana w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jeżeli dotyczy, 3)jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć 

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 

może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

 

W ogłoszeniu powinno być:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W 

http://www.zgm.eu/


ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy w zakresie sytuacji 

ekonomicznej i finansowej, określonych w Rozdziale V § 2 ust. 1 Specyfikacji, Wykonawca 

przedłoży: 1)dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie 

mniejszą niż 800 000,00 zł. W przypadku, gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie 

składania ofert, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego 

ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w 

dniu podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego 

odszkodowania Wykonawca zobowiązany będzie do jej uzupełnienia, tak aby w całym okresie 

ubezpieczenia wynosiła 800 000,00 zł i przedłożenia niezwłocznie stosownego dokumentu 

potwierdzającego ten fakt Zamawiającemu w terminie 14 dni, 2)Wykonawca powołujący się przy 

wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną 

innych podmiotów, przedkłada dokument ubezpieczenia dotyczący podmiotu, z którego zdolności 

finansowej lub ekonomicznej będzie korzystał na podstawie art. 22a ustawy, potwierdzającą, że ten 

podmiot (podwykonawca) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wymagana w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jeżeli dotyczy, 3)jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć 

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 

może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 4) sporządzony wg załącznika nr 9 do Specyfikacji 

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, obejmujący: - co najmniej 

3 roboty budowlane w budynkach wielolokalowych polegające na wykonaniu robót budowlanych, w 

zakresie kompleksowej przebudowy, rozbudowy, dobudowy, zmiany sposobu użytkowania lub 

remontu obiektów budowlanych, każda realizowana na budynkach co najmniej dwukondygnacyjnych, 

o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 800 000,00 złotych, w tym: - co najmniej 1 robotę 

budowlaną, o parametrach określonych powyżej w budynkach podlegających ochronie 

konserwatorskiej w rozumieniu ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2067 z późn. zm.), - co najmniej 1 robotę obejmujących w swoim 

zakresie montaż dźwigów osobowych o udźwigu co najmniej 300kg. Przez roboty odpowiadające 

przedmiotowi zamówienia, Zamawiający rozumie wykonanie robót budowlanych w zakresie 

wykonania kompleksowej przebudowy, rozbudowy, dobudowy, zmiany sposobu użytkowania lub 

remontu obiektów budowlanych,w tym robót wykonanych w obiektach zabytkowych lub obiektach 

zlokalizowanych w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków, takich jak np. budynki mieszkalne, 

usługowe, biurowe, banki, hotele, urzędy państwowe, budynki użyteczności publicznej itp., 5) dowody 

poświadczające, że roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane 

należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 pkt. 1 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) w sprawie 

rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, dowodami tymi 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. Wykonawca 

nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na 

rzecz Zamawiającego, 6) sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Specyfikacji, wykaz 

osób, w którym należy wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

Wykonawca winien dysponować co najmniej: a) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami 

(kierownik budowy), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego  

i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub dokumenty równoważne, 

uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w budynkach objętych ochroną konserwatorską,  

b) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnymi, (kierownik 

robót), posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego  



i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub dokumenty równoważne, 

c) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi gazowymi i centralnego ogrzewania 

(kierownik robót), posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, będącą członkiem właściwej izby samorządu 

zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub dokumenty 

równoważne, d) co najmniej 1 osobą przewidzianą do wykonywania robót instalacyjnych 

elektrycznych posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne (D) i (E) uprawniające do zajmowania 

się nadzorem oraz eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych, e) co najmniej 1 osobą 

przewidzianą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do 

wykonywania prac związanych z montażem, konserwacją lub modernizacją urządzeń dźwigowych, 

wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia, f) co najmniej 4 pracownikami (osobami 

zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę) przewidzianymi do wykonywania robót budowlanych, 

określonych w Rozdziale III § 7 ust. 5 Specyfikacji. 7) dokumenty potwierdzające: a)posiadanie przez 

osoby wskazane w pkt. 3 lit. a), b), c) wymaganych uprawnień oraz przynależność do właściwej izby 

samorządu zawodowego, b)posiadanie przez osobę wskazaną w pkt. 3 lit. d) aktualnych świadectw 

kwalifikacyjnych D i E, c)posiadanie przez osobę lub podmiot wskazany w pkt. 3 lit. e) wymaganych 

prawem uprawnień. 8. W przypadku, kiedy Wykonawca, celem wykazania spełnienia warunków 

udziału w niniejszym postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania 

oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca przedłoży: 1)dotyczące podmiotu 

udostępniającego zasoby dokumenty wskazane w ust. 1 stosownie do zakresu w jakim będą one 

uczestniczyć przy realizacji niniejszego zamówienia, 2)zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby albo innego dokumentu, potwierdzającego oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy, które to 

zobowiązanie w szczególności będzie określać: a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego 

podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, d)czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą, stosownie do zakresu w jakim będą 

one uczestniczyć przy realizacji niniejszego zamówienia. 

 

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

Punkt: III.6) 

 

W ogłoszeniu jest:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 1. W celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale V § 2 ust. 2 Specyfikacji, Wykonawca 

przedłoży: 1) sporządzony wg załącznika nr 9 do Specyfikacji wykaz robót budowlanych wykonanych 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, to w tym okresie, obejmujący: - co najmniej 3 roboty budowlane w 

budynkach wielolokalowych polegające na wykonaniu robót budowlanych, w zakresie kompleksowej 

przebudowy, rozbudowy, dobudowy, zmiany sposobu użytkowania lub remontu obiektów 

budowlanych, każda realizowana na budynkach co najmniej dwukondygnacyjnych, o łącznej wartości 

brutto nie mniejszej niż 800 000,00 złotych, w tym: - co najmniej 1 robotę budowlaną, o parametrach 

określonych powyżej w budynkach podlegających ochronie konserwatorskiej w rozumieniu ustawy  

z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2067 z późn. 

zm.), - co najmniej 1 robotę obejmujących w swoim zakresie montaż dźwigów osobowych o udźwigu 

co najmniej 300kg. Przez roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia, Zamawiający rozumie 



wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania kompleksowej przebudowy, rozbudowy, 

dobudowy, zmiany sposobu użytkowania lub remontu obiektów budowlanych,w tym robót 

wykonanych w obiektach zabytkowych lub obiektach zlokalizowanych w strefie objętej ochroną 

konserwatora zabytków, takich jak np. budynki mieszkalne, usługowe, biurowe, banki, hotele, urzędy 

państwowe, budynki użyteczności publicznej itp., 2) dowody poświadczające, że roboty budowlane 

wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające 

informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone. Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi 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. Wykonawca nie jest zobowiązany do 

przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego,  

3) sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Specyfikacji, wykaz osób, w którym 

należy wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Wykonawca winien 

dysponować co najmniej: a) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami (kierownik budowy), 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub dokumenty równoważne, uprawnioną do 

kierowania robotami budowlanymi w budynkach objętych ochroną konserwatorską, b) 1 osobą 

przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnymi, (kierownik robót), 

posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub dokumenty równoważne, c) 1 osobą przewidzianą 

do kierowania robotami instalacyjnymi gazowymi i centralnego ogrzewania (kierownik robót), 

posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub dokumenty równoważne, d) co najmniej 

1 osobą przewidzianą do wykonywania robót instalacyjnych elektrycznych posiadającą aktualne 

świadectwo kwalifikacyjne (D) i (E) uprawniające do zajmowania się nadzorem oraz eksploatacją 

urządzeń i instalacji elektrycznych, e) co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia 

posiadającą uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania prac związanych z 

montażem, konserwacją lub modernizacją urządzeń dźwigowych, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi uprawnienia, f) co najmniej 4 pracownikami (osobami zatrudnionymi na podstawie 

umowy o pracę) przewidzianymi do wykonywania robót budowlanych, określonych w Rozdziale III  

§ 7 ust. 5 Specyfikacji. 4) dokumenty potwierdzające: a)posiadanie przez osoby wskazane w pkt. 3 lit. 

a), b), c) wymaganych uprawnień oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 

b)posiadanie przez osobę wskazaną w pkt. 3 lit. d) aktualnych świadectw kwalifikacyjnych D i E, 

c)posiadanie przez osobę lub podmiot wskazany w pkt. 3 lit. e) wymaganych prawem uprawnień. 2.  

W przypadku, kiedy Wykonawca, celem wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym 

postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny, czy 

Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca przedłoży: 1)dotyczące podmiotu udostępniającego 

zasoby dokumenty wskazane w ust. 1 stosownie do zakresu w jakim będą one uczestniczyć przy 

realizacji niniejszego zamówienia, 2)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby albo innego 

dokumentu, potwierdzającego oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy, które to zobowiązanie w 

szczególności będzie określać: a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób 

wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d)czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 



roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą, stosownie do zakresu w jakim będą one 

uczestniczyć przy realizacji niniejszego zamówienia. 

 

W ogłoszeniu powinno być:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 1.Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca dostarczył i zamontował dźwig osobowy o następujących parametrach 

minimalnych: Dane techniczne: dźwig osobowy o udźwigu 300 kg, minimalne wymiary kabiny windy 

- 140x110 cm, wymiary platformy – 1170x1460 mm (szerokość x głębokość), minimalne wymiary 

szybu – 1540x1700 mm (szerokość x głębokość), wysokość nadszybia/głębokość podszybia – 2600 

mm/120 mm, ilość kondygnacji – 3 kondygnacje nadziemne. Wykonawca do dostarczonego 

urządzenia dostarczy wszelkie dokumenty dotyczące zamontowanego dźwigu wraz z wymaganymi 

certyfikatami, kartami towarowymi, atestami, katalogami lub innymi dokumentami opisującymi 

właściwości i parametry zaoferowanego w ofercie dźwigu osobowego. 

 

 

       W  imieniu Zamawiającego 

               Ireneusz Kiecak 

       Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 


