
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Modernizacji systemu grzewczego w

budynkach użyteczności publicznej przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jordanów Śląski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935030

1.4.) Adres zamawiającego:
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1.4.3.) Kod pocztowy: 55-065

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 713911580

1.4.8.) Numer faksu: 713911590

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@jordanowslaski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jordanowslaski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031055/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-12 15:37

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00021704/03

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
W pierwszym etapie postępowania przetargowego komisja sprawdzi kompletność oferty i
zakwalifikuje do drugiego etapu wyłącznie te oferty, które spełniają poniższe wymagania
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formalne. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w
oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy w formularzu oferty oraz inne dokumenty i
oświadczenia złożone przez Oferenta.1. Wymagania minimum – kryteria dostępuO udzielenie
zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu;2) spełniają
warunki udziału w postępowaniu:2. Uprawnienia, kwalifikacje i zdolności techniczne lub
zawodowe – wymaganie minimum:Wykonawca lub jego pracownicy powinien/powinni posiadać:•
doświadczenie poparte referencjami w tego typu zadaniach uzyskane nie później niż w okresie
pięć lat w montażu pomp ciepła monoblokowych lub glikolowych wraz z montażem instalacji
centralnego ogrzewania i c.w.u. w budynkach użyteczności publicznej lub przemysłowych,•
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje sanitarne w związku
z realizacją prac wykonania instalacji c.o. oraz c.w.u. minimum 5 lat,• aktualny certyfikat
„Europejski Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła” lub aktualny Certyfikat dla Przedsiębiorców
Urzędu Dozoru Technicznego do montażu pomp ciepła,• zaświadczenie o współpracy i
posiadaniu uprawnień od Producenta/Dystrybutora oferowanych pomp ciepła.3. Sytuacja
ekonomiczna oraz pozostałe wymagania co do zdolności Wykonawcy.1. Zamawiający wymaga
od Wykonawcy posiadania zdolności ekonomicznej:- brak ponoszenia straty finansowej przez
ostatnie pełne 2 lata obrachunkowe (jeżeli firma funkcjonuje krócej niż 2 pełne lata
obrachunkowe, to wystarczy potwierdzenie w postaci ostatniego zamkniętego roku
obrachunkowego oraz śród-okresu za 2020 r.) lub w razie poniesienia straty w jednym z
ostatnich 2 lat, związanej z wystąpieniem pandemii COVID-19 Zamawiający wymaga, by
Wykonawca wykazał, że nie osiągnął straty za rok 2019,- zarejestrowany płatnik VAT,
znajdujący na się na białej liście płatników VAT (bądź przedstawienie uzasadnienia i
potwierdzenie dla zwolnienia z VAT),- brak zaległości podatkowych w US – zgodnie z
zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach,- brak zaległości w opłacaniu składek na ZUS lub
ugoda z ZUS (w tym zakresie) – zgodnie z zaświadczeniem z ZUS.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.3. W wypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o którym mowa w
pkt. 1.1) jest spełniony, gdy żaden z podmiotów składających wspólną ofertę nie podlega
wykluczeniu, natomiast warunki, o których mowa w pkt. 1.2)a), zostaną spełnione, gdy podmioty
składające wspólną ofertę spełnia jeden z podmiotów.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1.2)a), polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi
udowodnić 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.6.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) oraz ust. 2 PZP.7. 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. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o
którym mowa w pkt. 4, 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:1) zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1.2)a)9.
Zgodnie z treścią art. 139 ust. 1 PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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Po zmianie: 
W pierwszym etapie postępowania przetargowego komisja sprawdzi kompletność oferty i
zakwalifikuje do drugiego etapu wyłącznie te oferty, które spełniają poniższe wymagania
formalne. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w
oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy na formularzu oferty oraz inne oświadczenia
złożone przez Oferenta.14.1. Wymagania minimum – kryteria dostępu.O udzielenie zamówienia
mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu;2) spełniają warunki udziału
w postępowaniu i wymagania w niniejsze SWZ.14.2. Uprawnienia, kwalifikacje i zdolności
techniczne lub zawodowe – wymaganie minimum.Wykonawca lub jego pracownicy
powinien/powinni posiadać:• doświadczenie w tego typu zadaniach uzyskane nie później niż w
okresie pięć lat w montażu pomp ciepła monoblokowych lub glikolowych wraz z montażem
instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. w budynkach użyteczności publicznej lub
przemysłowych,• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje
sanitarne w związku z realizacją prac wykonania instalacji c.o. oraz c.w.u. minimum 5 lat.14.3.
Sytuacja ekonomiczna oraz pozostałe wymagania co do zdolności Wykonawcy.1. Zamawiający
wymaga od Wykonawcy posiadania zdolności ekonomicznej:- brak ponoszenia straty finansowej
przez ostatnie pełne 2 lata obrachunkowe (jeżeli firma funkcjonuje krócej niż 2 pełne lata
obrachunkowe, to wystarczy potwierdzenie w postaci ostatniego zamkniętego roku
obrachunkowego oraz śródokresu za 2020 r.) lub w razie poniesienia straty w jednym z
ostatnich 2 lat, związanej z wystąpieniem pandemii COVID-19 Zamawiający wymaga, by
Wykonawca wykazał, że nie osiągnął straty za rok 2019,- zarejestrowany płatnik VAT,
znajdujący na się na białej liście płatników VAT (bądź przedstawienie uzasadnienia i
potwierdzenie dla zwolnienia z VAT),- brak zaległości podatkowych w US – zgodnie z
zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach lub oświadczeniem w tym zakresie,- brak
zaległości w opłacaniu składek na ZUS – zgodnie z zaświadczeniem z ZUS lub oświadczeniem
w tym zakresie.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.3. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.10.2 i
10.10.3, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków, o których mowa w pkt. 14.2, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
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.6. Zamawiający ocenia, czy
udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt
1) – 6) oraz ust. 2 PZP.7. 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. 8. Jeżeli
zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 4, 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:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 14.2.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
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Przed zmianą: 
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ.

Po zmianie: 
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 13 do SWZ.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
W celu sprawdzenia kompletności oferty oraz zakwalifikowania do drugiego etapu komisja
sprawdzi czy Oferent dostarczył:1) prawidłowe referencje o których mowa w punkcie 13.2
SWZ,2) uprawnienia kierownika robót w specjalności instalacji sanitarnych o których mowa w
punkcie 13.2 SWZ,3) aktualny Certyfikat EUCERT lub UDT, o których mowa w punkcie 13.2
SWZ,4) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nieponoszeniu straty lub oświadczenie Oferenta
w tym zakresie,5) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu lub oświadczenie
Oferenta w tym zakresie,6) zintegrowaną, jedną kartę gwarancyjna wystawiona przez
producenta pomp ciepła obejmująca ochronę:a) monoblokowej pompy ciepła 110 kW,b)
monoblokowej pompy ciepła 60 kW,c) czterech pomp ciepła do c.w.u.Prawidłowo wystawiona
karta gwarancyjna powinna zawierać:- min. pięcioletnią gwarancję na oferowane pompy ciepła,-
oświadczenie producenta pomp ciepła o współpracy z Oferentem w zakresie montażu ww.
urządzeń,- deklarację Producenta pomp ciepła o posiadaniu lub nieposiadaniu infolinii wsparcia
technicznego dostępnej dla pracowników Inwestora 24 godziny/doba przez 7 dni w tygodniu.
Brak oświadczenia w tym zakresie lub oświadczenie o nieposiadaniu infolinii skutkować będzie
przyznaniem 0 punktów procentowych - deklarację Producenta pomp ciepła o postawieniu do
dyspozycji Inwestora, własnego serwisu fabrycznego w czasie 24 godzin od momentu
zgłoszenia awarii/usterki. Brak deklaracji w tym zakresie lub oświadczenie o nie posiadaniu
serwisu fabrycznego skutkować będzie przyznaniem 0 punktów procentowych- deklaracja
Producenta pomp ciepła o pierwszym uruchomieniu i przeprowadzeniu przeglądów w okresie
gwarancyjnym realizowanym przez fabryczny serwis producenta. Brak oświadczenia w tym
zakresie lub oświadczenie o nie posiadaniu fabrycznego (własnego) serwisu skutkować będzie
przyznaniem 0 punktów procentowych 7) Karta gwarancyjna wystawiona przez Oferenta
obejmująca ochroną wydłużenie gwarancji na roboty powyżej 24 m-cy:a) roboty instalacyjne
sanitarneb) roboty instalacyjne elektryczno-energetycznec) roboty ogólnobudowlaneBrak
oświadczenia w tym zakresie lub oświadczenie o niewydłużeniu gwarancji skutkować będzie
przyznaniem 0 punktów procentowych.

Po zmianie: 
1. Oświadczenia, o których mowa w ppkt. 10.10.2 i 10.10.3 SWZ stanowią dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na
dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane przez zamawiającego podmiotowe
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środki dowodowe.2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej opisanych w pkt. 14.2 wykonawca składa:1) referencje
potwierdzające doświadczenie w tego typu zadaniach uzyskane nie później niż w okresie pięć
lat w montażu pomp ciepła monoblokowych lub glikolowych wraz z montażem instalacji
centralnego ogrzewania i c.w.u. w budynkach użyteczności publicznej lub przemysłowych lub
wykaz prac, na których realizację oferenci się powołują,2) potwierdzenie uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje sanitarne w związku z realizacją
prac wykonania instalacji c.o. oraz c.w.u. minimum 5 lat.3. W celu wykazania spełnienia warunku
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej opisanych w pkt.
14.3 wykonawca składa:1) oświadczenie o wysokości obrotów oraz osiągniętego zysku /
poniesionej stracie za ostatnie pełne 2 lata obrachunkowe,2) potwierdzenie zarejestrowania VAT
i statusu na białej liście podatników – jeżeli dotyczy lub oświadczenie oferenta o zwolnieniu z
VAT z podaniem podstawy prawnej,3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
ewentualnie oświadczenie w tym zakresie,4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda
złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności lub oświadczenie w tym zakresie.4. Jeżeli wykonawca powołuje się na
doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca
ten bezpośrednio uczestniczył.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego
przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie
postępowania, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 6. Jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne,
zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich
złożenia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
1. Zamawiający na podstawie art. 104, 105 oraz 106 PZP żąda złożenia przedmiotowych
środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca spełnia określone przez zamawiającego
wymagania niezbędne do przeprowadzenia postępowania:1) wymagane parametry techniczne
pompy ciepła na potrzeby c.w.u. – załącznik nr 2 do SWZ,2) wymagane parametry techniczne
pompy ciepła w budynkach A, B, C i GOK (obecnie świetlica wiejska) – załącznik nr 3 do
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SWZ,3) wymagane parametry techniczne pompy ciepła dla budynku Urzędu Gminy – załącznik
nr 4 do SWZ,4) oferowane parametry zintegrowanej gwarancji – załącznik nr 5 do SWZ,5)
aktualny certyfikat „Europejski Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła” lub aktualny Certyfikat dla
Przedsiębiorców Urzędu Dozoru Technicznego do montażu pomp ciepła. 2. UWAGA!!!
Przedmiotowe środki dowodowe, wykonawca składa wraz z ofertą.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
NIE

Po zmianie: 
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia

Przed zmianą: 
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka
cywilna):1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć
formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, musi w swej treści zawierać wskazanie
niniejszego postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia
dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika
ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z
którego wynika ww. pełnomocnictwo.2) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców
wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie
formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) „Informacja o częściach zamówienia, których
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu zamówienia siłami
własnymi” - dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. 4) „Oświadczenie – Wykaz osób” dotyczy
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz ten
podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
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wszyscy Wykonawcy. 2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.3. Oferta podpisana
przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów
składających ofertę.4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i
na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.5. Realizacja całości
umowy łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika
reprezentującego podmioty występujące wspólnie.6. Wszystkie podmioty składające wspólną
ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Po zmianie: 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka
cywilna):a) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć
formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, musi w swej treści zawierać wskazanie
niniejszego postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia
dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika
ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z
którego wynika ww. pełnomocnictwo.b) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców
wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie
formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. c) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.d) Oferta
podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich
podmiotów składających ofertę.e) Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań
w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.f) Realizacja
całości umowy łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika
reprezentującego podmioty występujące wspólnie.g) Wszystkie podmioty składające wspólną
ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
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