
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S03
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: ECAS_n0028sdk
NO_DOC_EXT: 2019-108880
SOFTWARE VERSION: 9.11.2
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: kadry@teatrpolski.eu
NOTIFICATION TECHNICAL: /
NOTIFICATION PUBLICATION: /



1 / 7

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

TEATR POLSKI W SZCZECINIE
851-00-08-884
SWAROŻYCA 5
SZCZECIN
71-601
Polska
Osoba do kontaktów: KAROLINA GRADOWSKA
Tel.:  +48 914330090
E-mail: ROZBUDOWA@TEATRPOLSKI.EU 
Faks:  +48 914310675
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tearpolski.eu

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na
robotę budowlaną pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”
Numer referencyjny: PN/1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
TEATR POLSKI W SZCZECINIE zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 5.548.000 euro na robotę budowlaną pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”.
Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn. Rozbudowa Teatru
Polskiego w Szczecinie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/08/2019

mailto:ROZBUDOWA@TEATRPOLSKI.EU
www.tearpolski.eu
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0028sdk
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-108736
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 01/08/2019

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: a) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich
10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał (zakończył) należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej: jedną
robotę budowlaną o wartości minimum 30.000.000,00 zł brutto, obejmującą wykonanie robót budowlanych
wielobranżowych wraz z instalacjami i urządzeniami, polegajacą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie
budynku użyteczności publicznej o minimalnej kubaturze 30 000 m3 wraz z potwierdzeniem, że zamówienie
to zostało wykonane należycie, oraz jedną robotę budowlaną obejmującą przebudowę lub rozbudowę
lub remont obiektu kubaturowego wpisanego do rejestru zabytków. b) Wykonawca spełni warunek jeśli
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi
osobami spełniającymi poniższe wymagania opisane w SIWZ Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego 3) zdolności technicznej lub zawodowej: Nie dopuszcza łącznego
spełniania warunku przez Wykonawców, tj. co najmniej jeden z Wykonawców musi samodzielnie spełniać
przedmiotowy warunek. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych
podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy, powyższe zastrzeżenie dotyczy również
tych podmiotów. W przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował
zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane określone w lit. a wspólnie z innym podmiotem,
nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający
potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych. W przypadku, gdy
zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty budowlane, o których mowa w lit. a były realizowane przez
wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga,
aby wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu
robót budowlanych. zamawiający uwzględni tylko inwestycje prawidłowo ukończone tj. takie, dla których wydano
ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane – wobec
których organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, lub dla których wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa
w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowlane albo dla których wydano inny równoważny dokument/dokumenty,
zgodnie z przepisami kraju, w którym zostały wykonane wykazywane roboty budowlane)
Powinno być:
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3 / 7

robotę budowlaną o wartości minimum 30.000.000,00 zł brutto, obejmującą wykonanie robót budowlanych
wielobranżowych wraz z instalacjami i urządzeniami, polegajacą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie
budynku użyteczności publicznej o minimalnej kubaturze 30 000 m3 wraz z potwierdzeniem, że zamówienie
to zostało wykonane należycie, oraz jedną robotę budowlaną obejmującą przebudowę lub rozbudowę lub
remont obiektu kubaturowego wpisanego do rejestru zabytków. b) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże,
że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami
spełniającymi poniższe wymagania opisane w SIWZ
Warunki w zakresie potencjału osobowego:
jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Geotechnika, tj. osoba przewidziana do kierowania lub
nadzorowania prac geotechnicznych w zakresie wzmacniania podłoża gruntowego, wykonania ścian
szczelinowych, wykonania i zabezpieczenia głębokich wykopów, iniekcji, fundamentów, ścian fundamentowych,
kotew gruntowych, wzmacniania fundamentów, spełniającą następujące warunki:
posiada uprawnienia budowalne bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz specjalizację
techniczno-budowlaną do projektowania lub kierowania robotami budowalnymi w zakresie geotechniki, lub
posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 5-
letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót geotechnicznych (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463)) przy realizacji obiektów kubaturowych
liczone od uzyskania ww. uprawnień oraz kwalifikacje w zawodzie geolog nie mniejsze niż kategoria VII
stosownie do przepisu art. 50 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019r.
Poz. 868 tj.)
jedną osobą - specjalistą ds. nagłośnienia, tj. osobą, która ma doświadczenie w przygotowywaniu i obsłudze
nagłośnienia dla spektakli i wydarzeń artystycznych, w tym w szczególności spektakli teatralnych, oraz ma
wiedzę na temat najnowszych rozwiązań nagłośnieniowych, stosowanych w salach teatralnych, koncertowych,
seminaryjnych i kinowych. Ww. osoba powinna mieć doświadczenie zawodowe w realizacji nagłośnienia w co
najmniej pięciu inwestycjach budowlanych zawierających sale teatralne, koncertowe, seminaryjne lub kinowe
jedną osobą - specjalistą ds. mechaniki scenicznej, tj. osobą, która ma doświadczenie i wiedzę w
przygotowywaniu sal pod względem mechaniki scenicznej. Ww. osoba powinna mieć doświadczenie zawodowe
w realizacji mechaniki scenicznej w co najmniej pięciu inwestycjach budowlanych kubaturowych obiektów,
w których prowadzona jest działalność instytucji artystycznej w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, z udziałem
twórców i wykonawców, w szczególności: teatry, filharmonie, opery, operetki, orkiestry symfoniczne i kameralne,
zespoły pieśni i tańca oraz zespoły chóralne;
jedną osobą - specjalistą ds. oświetlenia scenicznego, tj. osobą, która ma doświadczenie i wiedzę w
przygotowywaniu sal pod względem oświetlenia scenicznego. Ww. osoba powinna mieć doświadczenie
zawodowe w realizacji oświetlenia scenicznego w co najmniej pięciu inwestycjach budowlanych kubaturowych
obiektów, w których prowadzona jest działalność instytucji artystycznej w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, z
udziałem twórców i wykonawców, w szczególności: teatry, filharmonie, opery, operetki, orkiestry symfoniczne i
kameralne, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły chóralne;
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
lub finansowej – nie dopuszcza łącznego spełniania warunku przez Wykonawców, tj. co najmniej jeden z
Wykonawców musi samodzielnie spełniać przedmiotowy warunek
Powinno być:
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
lub finansowej – nie dopuszcza łącznego spełniania warunku przez Wykonawców, tj. co najmniej jeden z
Wykonawców musi samodzielnie spełniać przedmiotowy warunek
Warunki dotyczące potencjału osobowego:
jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej
5-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od uzyskania przedmiotowych uprawnień, w pełnieniu funkcji
Kierownika Projektu, Przedstawiciela Wykonawcy lub na stanowisku równorzędnym, w tym przynajmniej przy
realizacji dwóch inwestycji budowlanych kubaturowych o wartości minimum 50.000.000,00 zł brutto każda;
jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
(Architekt-projektant), która wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu
składania ofert, dwóch projektów wykonawczych w specjalności architektonicznej budynków o kubaturze nie
mniejszej niż 20.000,00 m3 każdy, na podstawie których wykonano roboty budowlane;
jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, spełniającą wymagania, o których mowa
w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2067 z późn. zmianami), posiadajacą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz posiadajacą (jako kierownik budowy) co najmniej
5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową, liczone od uzyskania przedmiotowych uprawnień,
w tym przy realizacji przynajmiej jednej inwestycji polegajacej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie
budynku o wartości robót minimum 30 000 000 zł brutto, (przy czym funkcja ta była pełniona przez co najmniej
połowę okresu wykonywania robót budowlanych objętych odnośną umową o roboty budowlane, a Kierownik
uczestniczył przy zakończeniu i odbiorze końcowym robót);
jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej,
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz (jako kierownik budowy lub kierownik robót) co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu budową, liczone od uzyskania przedmiotowych uprawnień, w tym przy realizacji
przynajmniej jednej inwestycji budowlanej polegającej na budowie, lub przebudowie lub rozbudowie budynku
o wartości robót minimum 30 000 000 zł brutto, w którym prowadzona jest działalność instytucji artystycznej w
dziedzinie teatru, muzyki, tańca, z udziałem twórców i wykonawców, w szczególności: teatry, filharmonie, opery,
operetki, orkiestry symfoniczne i kameralne, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły chóralne;
jedną osobą - specjalistą ds. akustyki, tj. osobą, która ma doświadczenie i wiedzę w projektowaniu sal pod
względem akustyki. Ww. osoba powinna mieć doświadczenie zawodowe w opracowaniu projektów akustyki sal,
które zostały zrealizowane w co najmniej pięciu inwestycjach budowlanych kubaturowych obiektów, w których
prowadzona jest działalność instytucji artystycznej w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, z udziałem twórców i
wykonawców, w szczególności: teatry, filharmonie, opery, operetki, orkiestry symfoniczne i kameralne, zespoły
pieśni i tańca oraz zespoły chóralne.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach
określonych w Rozdziale VIII SIWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Powinno być:
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca
składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji z otwarcia ofert przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów:
1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego;
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 10 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 pomiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane 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;
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 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;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w przypadku Wykonawcy
będącego osobą fizyczną;
5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w stosunku do:
a) urzędującego członka organu zarządzającego Wykonawcy;
b) urzędującego członka organu nadzorczego Wykonawcy;
c) wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej;
d) komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej;
e) prokurenta;
- w przypadku Wykonawcy niebędącego osobą fizyczną;
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6) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w przypadku Wykonawcy
będącego podmiotem zbiorowym;

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:
cd pkt III 1.1 7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie 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;
8) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
9) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 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.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 4-6, składa informację 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
ustawy PZP – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 9, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach, o których mowa w ust. 4.
6. Wykonawca, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust.
4 pkt 4-6, składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
ustawy PZP. 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. Dokumenty te powinny być
wystawione w terminach, o których mowa w ust. 5.
7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia
niezbędnych zasobów Wykonawcy oraz składa wraz z ofertą ESPD dotyczący tych podmiotów. W terminie
określonym w Rozdziale IX ust. 4 SIWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i
dokumenty tam wskazane.
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7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (ESPD) składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.


