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Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 546990
Data: 07/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 2056852900000, ul. ul. Ofiar
Oświęcimskich  36, 50059   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 77 10 905, e-mail
magdalena.swiatek@wi.wroc.pl, faks 71 77 10 904.
Adres strony internetowej (url): www.wi.wroc.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-07-17, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-07-18, godzina: 11:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia
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spełniania warunków, o których mowa w pkt. III.3) ogłoszenia w stosownych sytuacjach
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
1.1. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi w
przypadku kiedy zajdą w szczególności nw. okoliczności: 1.2. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności
przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp, polega na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1
ustawy, Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, żąda przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności: a)
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania
zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c)
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego d) czy
podmioty na zdolności których Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 1.4. Zamawiający publikuje
pomocniczo wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w
trakcie realizacji zamówienia (załącznik nr 9 do IDW). 1.5. Zamawiający oceni, czy
udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy pzp, Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2
ustawy pzp w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów wezwie
Wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy pzp do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów, o których mowa w pkt. III.4) ogłoszenia. 2. Oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w
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pkt. III.3 ogłoszenia powinny zostać sporządzone i wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 2
do IDW oraz oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu, powinny zostać sporządzone i wypełnione zgodnie
z załącznikiem nr 3 do IDW.. W związku z tym, że Zamawiający zgodnie z art. 22a ust. 3
ustawy PZP ocenia, czy udostępniane Wykonawcy na podstawie art. 22a ust. 1 i 2 ustawy
PZP przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie
przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu i
polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
Oświadczeniach sporządzonych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do IDW. Zamawiający nie
wymaga wypełniania przez Wykonawców Oświadczeń w odniesieniu do podwykonawców,
na których zdolnościach Wykonawca NIE polega. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców Oświadczenia, o których mowa w powyżej składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
w odniesieniu do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Wykonawca w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.wi.wroc.pl) informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wrocławskich Inwestycji
Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36 we Wrocławiu 50-059, Sala konferencyjna, piętro
5.w dniu 17.07.2017 r. o godz.12:00
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. III.3) ogłoszenia w stosownych
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sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. 1.1. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której
mowa powyżej wystąpi w przypadku kiedy zajdą w szczególności nw. okoliczności: 1.2.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. 1.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy,
Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, żąda przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania
zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego d) czy podmioty na zdolności których Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi, których wskazane
zdolności dotyczą. 1.4. Zamawiający publikuje pomocniczo wzór zobowiązania
podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia
(załącznik nr 9 do IDW). 1.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez
inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
oraz ust. 5 pkt 1) ustawy pzp, Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy
pzp w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów wezwie Wykonawcę,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy pzp do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o
których mowa w pkt. III.4) ogłoszenia. 2. Oświadczenie stanowiące wstępne
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potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt. III.3 ogłoszenia powinny zostać sporządzone i wypełnione zgodnie z
załącznikiem nr 2 do IDW oraz oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, powinny zostać
sporządzone i wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 3 do IDW.. W związku z tym, że
Zamawiający zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy PZP ocenia, czy udostępniane
Wykonawcy na podstawie art. 22a ust. 1 i 2 ustawy PZP przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1 ustawy PZP, Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu i polega na
zdolności innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniach
sporządzonych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do IDW. Zamawiający nie wymaga
wypełniania przez Wykonawców Oświadczeń w odniesieniu do podwykonawców, na
których zdolnościach Wykonawca NIE polega. W przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenia, o których mowa w powyżej składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia w odniesieniu do każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego (www.wi.wroc.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23)
ustawy pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o.,
ul. Ofiar Oświęcimskich 36 we Wrocławiu 50-059, Sala konferencyjna, piętro 5.w dniu
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18.07.2017 r. o godz.12:00
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