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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Ministerstwo Środowiska Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wawelska 52/54

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  00-922 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 225792674

Osoba do kontaktów:  Aleksandra Mrowińska

E-mail:  aleksandra.mrowinska@mos.gov.pl Faks:  +48 225792712

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.mos.gov.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys.
mieszkańców

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90721800  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
BDG-wzp-216/7/2016/AM

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_nmrowial
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-047692   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 076-134060  z dnia:  19/04/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
14/04/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III. 2) Warunki udziału

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: 1. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy wykażą,
że spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa wart.
22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia:
Zamawiający uzna ww. warunek
za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał co najmniej 2
usługi polegające na opracowaniu
dokumentu strategicznego w
zakresie: rozwoju miasta/regionu
lub ochrony środowiska lub zmian

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: 1. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy wykażą,
że spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa wart.
22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia:
Zamawiający uzna ww. warunek
za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał co najmniej 2
usługi polegające na opracowaniu
dokumentu strategicznego w
zakresie: rozwoju miasta/regionu
lub ochrony środowiska lub zmian
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klimatycznych lub gospodarki wodnej
lub inwestycji infrastrukturalnych
o łącznej wartości nie mniejszej
niż 30 000 000 PLN, z których co
najmniej jedna obejmowała minimum
15jednostek organizacyjnych i
udokumentuje to poprzez podanie
ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów oraz załączy
dowody potwierdzające, że zostały
wykonane należycie.
Przez dokument strategiczny
rozumie się wytyczne, strategię
lub plan lub program lub katalog
dobrych praktyk ub rekomendacje
lub prognozę oddziaływania na
środowisko lub inny dokument
o charakterze strategicznym
wymagający przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko zgodnie z katalogiem
dokumentów określonym w artykule
46 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1235z późn.
zmianami).
Uwaga:
Dowodami, o których mowa powyżej
są:
— poświadczenia,
— oświadczenie Wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym
mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
usługi wskazane w wykazie, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej.
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Wykonawca musi wykazać, że
w trakcie realizacji zamówienia
dysponować będzie zespołem, w
skład którego wchodzić będą co
najmniej osoby o następujących
kwalifikacjach:

klimatycznych lub gospodarki wodnej
lub inwestycji infrastrukturalnych o
łącznej wartości nie mniejszej niż
30 000 000 PLN brutto, z których co
najmniej jedna obejmowała minimum
15jednostek organizacyjnych i
udokumentuje to poprzez podanie
ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów oraz załączy
dowody potwierdzające, że zostały
wykonane należycie.
Przez dokument strategiczny
rozumie się wytyczne, strategię
lub plan lub program lub katalog
dobrych praktyk ub rekomendacje
lub prognozę oddziaływania na
środowisko lub inny dokument
o charakterze strategicznym
wymagający przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko zgodnie z katalogiem
dokumentów określonym w artykule
46 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1235z późn.
zmianami).
Uwaga:
Dowodami, o których mowa powyżej
są:
— poświadczenia,
— oświadczenie Wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym
mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
usługi wskazane w wykazie, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej.
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Wykonawca musi wykazać, że
w trakcie realizacji zamówienia
dysponować będzie zespołem, w
skład którego wchodzić będą co
najmniej osoby o następujących
kwalifikacjach:
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1. Kierownik projektu mający
wykształcenie wyższe i co najmniej
10-letnie doświadczenie
w zarządzaniu w charakterze
kierownika/koordynatora/lidera/
zarządzającego dużymi projektami,
z których co najmniej:
a) jeden obejmował grupę nie mniej
niż 15 jednostek organizacyjnych,
b) jeden był realizowany na zlecenie
jednostki administracji publicznej,
c) jeden miał wartość minimum 4 000
000 PLN.
2. Zespół minimum 5 ekspertów
ds. meteorologii/klimatologii, z
których każdy ma wykształcenie
wyższe oraz5-letnie doświadczenie
w opracowywaniu przynajmniej
jednego dokumentu strategicznego
związanego z adaptacją do zmian
klimatu (na przykład w zakresie
klimatologii lub meteorologii lub
urbanistyki lub zielonej infrastruktury
lub klęsk żywiołowych). Definicja
dokumentu strategicznego znajduje
się w pkt IV pkt. 1, 2)SIWZ.
3. Zespół minimum 5 ekspertów ds.
ochrony środowiska, z których każdy
ma wykształcenie wyższe oraz 5-
letnie doświadczenie w zakresie:
a) opracowywania co najmniej
jednej prognozy oddziaływania na
środowisko w ramach strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko
lub
b) sporządzenia kart informacyjnych
przedsięwzięcia lub raportów o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
4. Zespół minimum 5 ekspertów ds.
gospodarki wodnej, z których każdy
ma wykształcenie wyższe oraz 5-
letniedoświadczenie w opracowaniu
co najmniej jednego dokumentu
strategicznego
w zakresie:
a) ochrony przeciwpowodziowej
b) zaopatrzenia w wodę lub
usuwania ścieków
c) gospodarki wodami opadowymi
W skład zespołu ekspertów muszą
wchodzić osoby, które zespołowo
będą posiadały doświadczenie ze

1. Kierownik projektu mający
wykształcenie wyższe i co najmniej
10-letnie doświadczenie
w zarządzaniu w charakterze
kierownika/koordynatora/lidera/
zarządzającego dużymi projektami,
z których co najmniej:
a) jeden obejmował grupę nie mniej
niż 15 jednostek organizacyjnych,
b) jeden był realizowany na zlecenie
jednostki administracji publicznej,
c) jeden miał wartość minimum 4 mln
zł brutto.
2. Zespół minimum 5 ekspertów ds.
meteorologii/klimatologii, z których
każdy ma wykształcenie wyższe oraz
minimum 5-letnie doświadczenie
zawodowe w ww. dziedzinie, w
tym opracował przynajmniej jeden
dokument strategiczny związany
z adaptacją do zmian klimatu (na
przykład
w zakresie klimatologii lub
meteorologii lub urbanistyki lub
zielonej infrastruktury lub klęsk
żywiołowych). Definicja dokumentu
strategicznego znajduje się w pkt IV
pkt. 1, 2) SIWZ.
3. Zespół minimum 5 ekspertów
ds. ochrony środowiska, z których
każdy ma wykształcenie wyższe oraz
minimum 5-letnie doświadczenie
zawodowe w ww. dziedzinie, w tym
doświadczenie w zakresie:
a) opracowywania co najmniej
jednej prognozy oddziaływania na
środowisko w ramach strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko
lub
b) sporządzenia kart informacyjnych
przedsięwzięcia lub raportów o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
4. Zespół minimum 5 ekspertów
ds. gospodarki wodnej, z których
każdy ma wykształcenie wyższe oraz
minimum 5-letnie doświadczenie
zawodowe w ww. dziedzinie, w tym
doświadczenie
w opracowaniu co najmniej jednego
dokumentu strategicznego w
zakresie:
a) ochrony przeciwpowodziowej
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wszystkich powyższych zakresów
tematycznych.
5. Zespół minimum 3 ekspertów ds.
planowania, z których każdy ma
wykształcenie wyższe oraz
5-letnie doświadczenie w
opracowaniu co najmniej jednego
dokumentu strategicznego w
zakresie:
a) rozwój/rewitalizacja lub
planowanie przestrzenne miast
b) przeprowadzenie analizy kosztów
i korzyści na poziomie dokumentu
strategicznego.
W skład zespołu ekspertów muszą
wchodzić osoby, które zespołowo
będą posiadały doświadczenie ze
wszystkich powyższych zakresów
tematycznych.
6. Zespół minimum 3 ekspertów
ds. dialogu społecznego, z których
każdy ma wykształcenie wyższe oraz
3-letnie doświadczenie w zakresie
a) przygotowania i prowadzenia
dialogu społecznego lub konsultacji
społecznych,
b) opracowywania wniosków
wynikających z tego dialogu lub
konsultacji społecznych.
W skład zespołu ekspertów muszą
wchodzić osoby, które zespołowo
będą posiadały doświadczenie ze
wszystkich powyższych zakresów
tematycznych.
7. Zespół minimum 2 ekspertów
mających każdy wykształcenie
wyższe, przy czym:
a) jeden posiada 3-letnie
doświadczenie w zakresie
rozliczania projektów
współfinansowanych
z POIiŚ 2007-2013,
b) drugi posiada 3-letnie
doświadczenie w zakresie
zarządzania/koordynowania
projektem współfinansowanym z
POIiŚ 2007-2013.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia
funkcji wskazanych w poz. 1-7.
4) sytuacji ekonomicznej i
finansowej;
Wykonawca musi wykazać, że
dysponuje środkami finansowymi lub

b) zaopatrzenia w wodę lub
usuwania ścieków
c) gospodarki wodami opadowymi
W skład zespołu ekspertów muszą
wchodzić osoby, które zespołowo
będą posiadały doświadczenie ze
wszystkich powyższych zakresów
tematycznych.
5. Zespół minimum 3 ekspertów ds.
planowania, z których każdy ma
wykształcenie wyższe oraz minimum
5-letnie doświadczenie zawodowe w
ww. dziedzinie, w tym doświadczenie
w opracowaniu co najmniej jednego
dokumentu strategicznego w
zakresie:
a) rozwój/rewitalizacja lub
planowanie przestrzenne miast
b) przeprowadzenie analizy kosztów
i korzyści na poziomie dokumentu
strategicznego.
W skład zespołu ekspertów muszą
wchodzić osoby, które zespołowo
będą posiadały doświadczenie ze
wszystkich powyższych zakresów
tematycznych.
6. Zespół minimum 3 ekspertów
ds. dialogu społecznego, z których
każdy ma wykształcenie wyższe oraz
minimum 3-letnie doświadczenie
zawodowe w ww. dziedzinie, w tym
w zakresie:
a) przygotowania i prowadzenia
dialogu społecznego lub konsultacji
społecznych,
b) opracowywania wniosków
wynikających z tego dialogu lub
konsultacji społecznych.
W skład zespołu ekspertów muszą
wchodzić osoby, które zespołowo
będą posiadały doświadczenie ze
wszystkich powyższych zakresów
tematycznych.
7. Zespół minimum 2 ekspertów
mających każdy wykształcenie
wyższe, przy czym:
a) jeden posiada minimum
3-letnie doświadczenie w
zakresie rozliczania projektów
współfinansowanych z POIiŚ
2007-2013,
b) drugi posiada minimum 3-
letnie doświadczenie w zakresie
zarządzania/koordynowania
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zdolnością kredytową w wysokości
minimum 10 000 000 PLN.
W przypadku, gdy jakiekolwiek
dane odnoszące się do Wykonawcy
są określone w walucie innej, niż
złoty polski, Wykonawca przeliczy
je na PLN wg średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego
na dzień publikacji ogłoszenia o
zamówieniu (w przypadku, gdy w
dniu tym nie opublikowano kursów
walut, należy przyjąć pierwszy kurs
opublikowany po tej dacie).
2. Nie podlega wykluczeniu
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Ocena czy Wykonawcy spełniają
warunki udziału w postępowaniu
dokonana zostanie przez
Zamawiającego na podstawie
złożonych przez Wykonawców
dokumentów i oświadczeń metodą
warunku granicznego – spełnia/
nie spełnia. Wykonawca, który nie
wykaże spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, podlegać będzie
wykluczeniu z postępowania. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje
się za odrzuconą.
3. Informacja o oświadczeniach i
dokumentach – wykaz dokumentów i
oświadczeń wymaganych w ofercie:
1. Oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu o
zamówienie publiczne, z art. 22 ust.
1ustawy Pzp.
2. Oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art.
24ust. 1 ustawy Pzp.
3. Oświadczenie o przynależności
Wykonawców do tej samej
grupy kapitałowej lub o braku
przynależności do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp.
4. Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

projektem współfinansowanym z
POIiŚ 2007-2013.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia
funkcji wskazanych w poz. 1-7.
4) sytuacji ekonomicznej i
finansowej;
Wykonawca musi wykazać, że
dysponuje środkami finansowymi lub
zdolnością kredytową w wysokości
minimum 10 000 000 PLN.
W przypadku, gdy jakiekolwiek
dane odnoszące się do Wykonawcy
są określone w walucie innej, niż
złoty polski, Wykonawca przeliczy
je na PLN wg średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego
na dzień publikacji ogłoszenia o
zamówieniu (w przypadku, gdy w
dniu tym nie opublikowano kursów
walut, należy przyjąć pierwszy kurs
opublikowany po tej dacie).
2. Nie podlega wykluczeniu
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Ocena czy Wykonawcy spełniają
warunki udziału w postępowaniu
dokonana zostanie przez
Zamawiającego na podstawie
złożonych przez Wykonawców
dokumentów i oświadczeń metodą
warunku granicznego – spełnia/
nie spełnia. Wykonawca, który nie
wykaże spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, podlegać będzie
wykluczeniu z postępowania. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje
się za odrzuconą.
3. Informacja o oświadczeniach i
dokumentach – wykaz dokumentów i
oświadczeń wymaganych w ofercie:
1. Oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu o
zamówienie publiczne, z art. 22 ust.
1ustawy Pzp.
2. Oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art.
24ust. 1 ustawy Pzp.
3. Oświadczenie o przynależności
Wykonawców do tej samej
grupy kapitałowej lub o braku
przynależności do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp.
4. Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
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5. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, 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.
6. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne lub potwierdzenie,
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.
7. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy– Prawo zamówień
publicznych, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy– Prawo zamówień
publicznych, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
9. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust 1 pkt 10
i 11 ustawy– Prawo zamówień
publicznych, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: Wykonawca musi
wykazać,że dysponuje środkami
finansowymi lub zdolnością

i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, 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.
6. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne lub potwierdzenie,
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.
7. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy– Prawo zamówień
publicznych, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy– Prawo zamówień
publicznych, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
9. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust 1 pkt 10
i 11 ustawy– Prawo zamówień
publicznych, wystawioną nie
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kredytową w wysokości minimum
10 000 000 PLN.Wykonawca
załączy informację z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, potwierdzającą że
Wykonawca posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową
wysokości co najmniej 10 000 000
PLN,wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed terminem składania
ofert.
W przypadku, gdy jakiekolwiek
dane odnoszące się do Wykonawcy
są określone w walucie innej, niż
złoty polski, Wykonawca przeliczy
je na PLN wg średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego
na dzień publikacji ogłoszenia o
zamówieniu (w przypadku, gdy w
dniu tym nie opublikowano kursów
walut, należy przyjąć pierwszy kurs
opublikowany po tej dacie).
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Wykaz głównych usług wykonanych
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, w
którym Wykonawca wykaże, że
wykonał co najmniej dwie usługi
polegające na opracowaniu
dokumentu strategicznego w
zakresie: rozwoju miasta/regionu
lub ochrony środowiska lub zmian
klimatycznych lub gospodarki wodnej
o łącznej wartości nie mniejszej
niż 30000 000 PLN, z których co
najmniej jedna obejmowała minimum
15 jednostek organizacyjnych i
udokumentuje to poprzez podanie
ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów oraz załączy
dowody potwierdzające,że zostały
wykonane należycie.

wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: Wykonawca musi
wykazać,że dysponuje środkami
finansowymi lub zdolnością
kredytową w wysokości minimum
10 000 000 PLN.Wykonawca
załączy informację z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, potwierdzającą że
Wykonawca posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową
wysokości co najmniej 10 000 000
PLN,wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed terminem składania
ofert.
W przypadku, gdy jakiekolwiek
dane odnoszące się do Wykonawcy
są określone w walucie innej, niż
złoty polski, Wykonawca przeliczy
je na PLN wg średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego
na dzień publikacji ogłoszenia o
zamówieniu (w przypadku, gdy w
dniu tym nie opublikowano kursów
walut, należy przyjąć pierwszy kurs
opublikowany po tej dacie).
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Wykaz głównych usług wykonanych
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, w
którym Wykonawca wykaże, że
wykonał co najmniej dwie usługi
polegające na opracowaniu
dokumentu strategicznego w
zakresie: rozwoju miasta/regionu
lub ochrony środowiska lub zmian
klimatycznych lub gospodarki wodnej
o łącznej wartości nie mniejszej niż
30000 000 PLN brutto, z których co
najmniej jedna obejmowała minimum
15 jednostek organizacyjnych i
udokumentuje to poprzez podanie
ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów oraz załączy
dowody potwierdzające,że zostały
wykonane należycie.
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VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-058656
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