Przebudowa układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C

Dodatkowa

informacja

dotycząca

wymaganych

w

postępowaniu

oświadczeń i dokumentów

A. Postanowienia wstępne
W niniejszym dokumencie zawarte zostały informacje, do których odsyłają:


sekcja III.1.1) ogłoszenia o zamówieniu tj. przesłanki wykluczenia z
postępowania oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 26
ust. 2f ustawy Pzp., jakie wykonawcy wstępnie zakwalifikowani do udziału
w postępowaniu będą zobowiązani złożyć w celu potwierdzenia, że nie
zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia;



sekcja III.1.2) ogłoszenia o zamówieniu tj. oświadczenia i dokumenty, o
których mowa w art. 26 ust 2f ustawy Pzp jakie wykonawcy wstępnie
zakwalifikowani do udziału w postępowaniu będą obowiązani przedłożyć na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunku w
zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej;



oraz sekcja III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu tj. oświadczenia i dokumenty,
o których mowa w art. 26 ust 2f ustawy Pzp jakie wykonawcy wstępnie
zakwalifikowani do udziału w postępowaniu będą obowiązani przedłożyć na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunku w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Użyty w dokumencie skrót „ustawa Pzp” oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

B. Sekcja III.1.1) ogłoszenia o zamówieniu

B.1. Zgodnie z sekcją III.1.1) ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający
będzie stosował następujące przesłanki wykluczenia:
B.1.1. określone w art. 24 ust. 1 pkt od 12) do 23) ustawy Pzp :
„Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
12) wykonawcę,

który

nie

wykazał

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert
wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
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13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art.
228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art.
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016
r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt
13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o
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świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania,
chyba

że

spowodowane

tym

zakłócenie

konkurencji

może

być

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na
celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz.
724 i 933);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

B.1.2. określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 oraz 8 ustawy Pzp :
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może
wykluczyć wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie

w

postępowaniu

restrukturyzacyjnym

jest

przewidziane

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i
2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu

upadłości

zawarł

układ

zatwierdzony

prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz.
791);
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2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego

działania

lub

rażącego

niedbalstwa

nie

wykonał

lub

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

B.1.3. Ponadto Zamawiający informuje że:
1) Zgodnie z postanowieniem art. 24 ust 8 ustawy Pzp „Wykonawca, który podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust.
5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie

szkody

wyrządzonej

przestępstwem

lub

przestępstwem

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami

ścigania

oraz

podjęcie

konkretnych

środków

technicznych,

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom

lub

przestępstwom

skarbowym

lub

nieprawidłowemu

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.”
Zgodnie z postanowieniem art. 24 ust 9 ustawy Pzp „Wykonawca nie podlega
wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
powyższego.”
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2) W związku z takimi postanowieniami ustawowymi w przypadku gdy Wykonawca
przedkłada wraz z wnioskiem Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, z
którego wynika, że zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia zobowiązany
jest do przedłożenia dowodów na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności wraz z wnioskiem o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.

B.1.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przedkłada wypełniony
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). JEDZ należy złożyć dla:
1) wykonawcy, w tym każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (członków konsorcjum)
2) podmiotów, na zasoby których wykonawca się powołuje w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art.
22a ustawy Pzp.

B.2.

Oświadczenia

i

dokumenty

wymagane

od

wykonawców

zakwalifikowanych do dalszego udziału w postępowaniu

B.2.1. Działając w oparciu o przepis art. 26 ust. 2f ustawy Pzp po ocenie wniosków
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu i dokonanej kwalifikacji na podstawie
złożonych przez wykonawców Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia,
Zamawiający będzie wzywał Wykonawców wstępnie zakwalifikowanych do złożenia
oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy
wykluczenia z postępowania. Wezwanie nastąpi przed zaproszeniem do udziału w
dialogu. Lista oświadczeń i dokumentów:
1) zaświadczenie

właściwego

urzędu

skarbowego

potwierdzające,

że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że
wykonawca 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) zaświadczenie

właściwej

terenowej

jednostki

organizacyjnej

Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
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albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie

do

udziału

w

postępowaniu,

lub

inny

dokument

potwierdzający, że wykonawca 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;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo

- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi

odsetkami

lub

grzywnami

lub

zawarcie

wiążącego

porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
5) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu opłacaniem podatków i opłat
lokalnych;
6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13 oraz 14, z wyłączeniem art. 24 pkt 13 lit. d ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
7) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
8) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny
publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (w przypadku
wykonawców

mających

siedzibę

w

Polsce

dotyczy

np.

rejestru

przedsiębiorców KRS, CEIDG);
9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
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a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1) oraz 2), składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega
z uiszczaniem 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,
wystawiony (lub wystawione) nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu,
b) zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 6) i 7) (informacja z
Krajowego Rejestru Karnego) składa wyciąg z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym 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
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
c) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w lit. a)- c), zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy,
ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed
właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym,
administracyjnym

albo

organem

samorządu

zawodowego

lub

gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
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10) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6)
(informacja z KRK), składa dokument, o którym mowa w pkt 8) lit b)
powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 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 notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby
złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

B.2.2. Dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej (w pkt B.2.1.) wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć dla:
1) wykonawcy, w tym każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (członków konsorcjum),
2) podmiotów na zasoby których wykonawca się powołuje w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art.
22a ustawy Pzp.

C. Sekcja III.1.2) ogłoszenia o zamówieniu

Działając w oparciu o przepis art. 26 ust. 2f ustawy Pzp po ocenie wniosków o
dopuszczenie do udziału w postepowaniu i dokonanej kwalifikacji na podstawie
złożonych przez wykonawców Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia,
Zamawiający będzie wzywał Wykonawców wstępnie zakwalifikowanych do złożenia
oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że spełnione zostały warunki udziału
w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej. Wezwanie nastąpi
przed zaproszeniem do udziału w dialogu.
Lista dokumentów
1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
którym

wykonawca

posiada

rachunek,

potwierdzająca,

że

wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie
mniejsza niż 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) lub
8
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równowartość tej kwoty w innej walucie. Powyższe dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca
wykazując spełnienie powyższego warunku polegać będzie na zdolnościach
finansowych innych podmiotów, Zamawiający żąda przedłożenia, dotyczącej
tych podmiotów, informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których podmiot ten posiada rachunek, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu,
wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących

sytuacji

finansowej

i

ekonomicznej

wymaganych

przez

Zamawiającego, może przedstawić inne dokumenty, które w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

D. Sekcja III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu

Działając w oparciu o przepis art. 26 ust. 2f ustawy Pzp po ocenie wniosków o
dopuszczenie do udziału w postepowaniu i dokonanej kwalifikacji na podstawie
złożonych przez wykonawców Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia,
Zamawiający będzie wzywał Wykonawców wstępnie zakwalifikowanych do złożenia
oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że spełnione zostały warunki udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wezwanie
nastąpi przed zaproszeniem do udziału w dialogu.
Lista dokumentów:
1) Wykazy robót budowlanych (oddzielnie dla każdego wskazanego doświadczenia
zawartego w sekcji III.1.3) pkt 1.) wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.
2) Dowody określające czy roboty budowlane wskazane w Wykazach zostały
wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone; Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Jeżeli z
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uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty.
3) Dokumenty wskazane w pkt 1 należy przedłożyć z uwzględnieniem robót
budowlanych wykazywanych w celu uzyskania punktów w kryteriach selekcji
wskazanych w sekcji II.2.9) ogłoszenia o zamówieniu.
4) Wykaz

osób

skierowanych

przez

wykonawcę

do

realizacji

zamówienia

publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień,

doświadczenia

i

wykształcenia

niezbędnych

do

wykonania

zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane,
o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez
właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 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 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa (Dz. U. z 2014r., poz. 1946 z późn. zm.), osoby wyznaczone do
realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
- 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 - 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

roku

o

samorządach

zawodowych

architektów,

inżynierów

budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
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E.

Forma

dokumentów

i

oświadczeń

przedkładanych

zgodnie

z

postanowieniami sekcji B, C oraz D
1) Wymaga się aby wszystkie oświadczenia składane przez wykonawcę były
złożone w oryginale, zaś dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
wykonawca, podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega, wykonawcy
występujący wspólnie w zakresie dokumentów, które ich dotyczą.
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.
3) W przypadku gdy wykonawca nie złożył dokumentów powołując się na to, że są
one

dostępne

w

formie

elektronicznej

pod

określonymi

adresami

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający będzie wymagał
przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów pobranych przez
Zamawiającego.
4) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane
wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy
waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego
Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym UE.
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