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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: 1.2) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 2.1 Potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Zamawiający uzna 

wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony zł.). 2.2 informacji banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę określoną przez zamawiającego 

Zamawiający uzna wymóg dot. wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej za spełniony, jeśli Wykonawca 

przedstawi, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy 

złotych). Informacje dodatkowe 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 2.1 Potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony 

zł.). 2.2 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 

zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę określoną przez 

zamawiającego Zamawiający uzna wymóg dot. wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej za spełniony, jeśli 

Wykonawca przedstawi, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400.000,00 (słownie: czterysta 

tysięcy złotych). Informacje dodatkowe 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 3.1 Wykonawca przedstawi 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 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. Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże doświadczenie 

w wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonywaniu termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi o 

zbliżonym zakresie opisanym w audycie energetycznym i programie funkcjonalno-użytkowym i o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. 

(słownie dwa miliony zł.) brutto każda. UWAGA W przypadku konsorcjów, prace musi wykazać co najmniej jeden z konsorcjantów. W sytuacji 

gdy wykonawca polegać będzie na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych to wówczas taki podmiot musi spełnić warunek dotyczący doświadczenia w całości i musi realizować przedmiot 

zamówienia jako podwykonawca. 3.2 Wykonawca przedstawi wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego i do kierowania 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. Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował co najmniej 

następującymi osobami: 1).kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia do kierownika robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wykształcenie co najmniej średnie oraz minimum 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy. 2). kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności E i D, wykształcenie co 

najmniej średnie oraz minimum 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych Osoby zaproponowane do 

pełnienia wyspecyfikowanych powyżej funkcji muszą posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i piśmie lub Wykonawca zapewni stałą i 

profesjonalną obsługę tłumaczy. 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. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 3.1 Wykonawca przedstawi 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 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. Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże doświadczenie 

w wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonywaniu termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi o 

zbliżonym zakresie opisanym w audycie energetycznym i programie funkcjonalno-użytkowym i o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł. 

(słownie jeden milion pięćset tysięcy zł.) brutto każda. UWAGA W przypadku konsorcjów, prace musi wykazać co najmniej jeden z 

konsorcjantów. W sytuacji gdy wykonawca polegać będzie na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych to wówczas taki podmiot musi spełnić warunek dotyczący doświadczenia w całości i musi 

realizować przedmiot zamówienia jako podwykonawca. 3.2 Wykonawca przedstawi wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego i do kierowania 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. Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował co 

najmniej następującymi osobami: 1).kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia do kierownika robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wykształcenie co najmniej średnie oraz minimum 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu 

funkcji kierownika budowy. 2). kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności E i D, wykształcenie 

co najmniej średnie oraz minimum 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych Osoby zaproponowane do 

pełnienia wyspecyfikowanych powyżej funkcji muszą posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i piśmie lub Wykonawca zapewni stałą i 

profesjonalną obsługę tłumaczy. 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. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: 



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o przynależności, bądź braku przynależności do grupy kapitałowej odpis z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt. 1 ustawy Pzp. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

W ogłoszeniu powinno być: załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o przynależności, bądź braku przynależności do grupy kapitałowej 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 

W ogłoszeniu jest: 3.1 wykazu robót budowlanych należycie wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 (wzór wg Załącznika nr 5 do SIWZ). W wykazie robót budowlanych należy wskazać 

tylko te roboty, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V pkt. 1.2 ppkt. 3) 3.1 SIWZ; 

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

dokumenty; 3.2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu 

opisanego w rozdziale V pkt. l .2 ppkt. 3) 3.2 SIWZ (wzór wg Załącznika nr 6 do SIWZ). wraz z kopią dokumentów potwierdzających 

odpowiednie uprawnienia osób poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy lub podmiotu użyczającego zasoby, 3.3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 800.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 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: 3.1 wykazu robót budowlanych należycie wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 (wzór wg Załącznika nr 5 do SIWZ). W wykazie robót budowlanych 

należy wskazać tylko te roboty, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V pkt. 1.2 ppkt. 

3) 3.1 SIWZ; Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane 

zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

inne dokumenty; 3.2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu 

opisanego w rozdziale V pkt. l .2 ppkt. 3) 3.2 SIWZ (wzór wg Załącznika nr 6 do SIWZ). wraz z kopią dokumentów potwierdzających 

odpowiednie uprawnienia osób poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy lub podmiotu użyczającego zasoby, 3.3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 



wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 400.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 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; 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2) 

W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium 1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia: 09 kwietnia 2020 r. do godz. 09:00; 2. Wadium 

może być wniesione w: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego o numerze Bank Zachodni WBK S.A. VI/O Poznań 03 1090 1362 0000 0001 4456 4563 

W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium 1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść wadium w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia: 16 kwietnia 2020 r. do godz. 09:00; 2. 

Wadium może być wniesione w: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze Bank Zachodni WBK S.A. VI/O Poznań 03 1090 1362 0000 0001 4456 4563 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-09, godzina: 09:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-04-16, godzina: 09:00, 



Drukuj


