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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na

wykonaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności min 50 000

RLM oraz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co

najmniej: jedną usługę związaną z wykonaniem dokumentacji projektowej dla budowy,

przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności min 50 000 RLM lub b) w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i



prawidłowo ukończył, co najmniej: jedną robotę budowlaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”

obejmującą wykonanie projektu i budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o

wydajności min 50 000 RLM, 5) Wymagania dotyczące dysponowania osobami, które będą brały

udział w postępowaniu: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej

następującymi osobami: a) Kierownik Zespołu Projektowego – (1 osoba) ma posiadać

kwalifikacje: � uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; � co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w

tym wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego, dla zadania obejmującego budowę,

przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o wydajności min 50 000 RLM, b) Projektant

branży konstrukcyjno-budowlanej – (1 osoba) ma posiadać kwalifikacje: � uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, � co

najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w tym wykonanie co najmniej jednego projektu

budowlanego, dla zadania obejmującego budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni

ścieków o wydajności min 50 000 RLM, c) Projektant branży instalacyjnej – (1 osoba) ma

posiadać kwalifikacje: � uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; � co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego

w tym wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego, dla zadania obejmującego

budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o wydajności min 50 000 RLM. d)

Projektant branży elektrycznej i AKPiA – (1 osoba) ma posiadać kwalifikacje: � uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i � co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w tym

wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego, dla zadania obejmującego budowę,

przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o wydajności min 50 000 RLM, e) Projektant

Technolog – (1 osoba) ma posiadać kwalifikacje: � co najmniej 3 lata doświadczenia

zawodowego w tym wykonanie co najmniej jednego projektu procesowo-technologicznego

oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności min 50 000 RLM f) Przedstawiciel

Wykonawcy – (1 osoba) ma posiadać kwalifikacje: � co najmniej 5 lat doświadczenia

zawodowego w zarządzaniu kontraktami/umowami jako przedstawiciel Wykonawcy / Dyrektor

Kontraktu, w tym: zarządzanie kontraktem/umową obejmującym co najmniej jedną robotę

budowlaną polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków



o wydajności min 50 000 RLM oraz zarządzanie kontraktem/umową obejmującym co najmniej

jedną usługę związaną z wykonaniem dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy lub

rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności min 50 000 RLM lub zarządzanie

kontraktem/umową obejmującym co najmniej jedną robotę budowlaną w formule „zaprojektuj i

wybuduj” obejmującą wykonanie projektu i budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni

ścieków o wydajności min 50 000 RLM g) Kierownik Budowy – (1 osoba) ma posiadać

kwalifikacje: � uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, � co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na

stanowisku kierownika budowy w tym: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na

wykonaniu (budowie, przebudowie, rozbudowie) oczyszczalni ścieków, o wydajności min 50

000 RLM h) Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – (1 osoba) ma posiadać kwalifikacje:

� uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjnobudowlanej, � co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku

kierownika budowy lub kierownika robót, w tym: co najmniej jedną robotę budowlaną

polegającą na wykonaniu (budowie, przebudowie, rozbudowie) oczyszczalni ścieków

wydajności min 50 000 RLM, i) Kierownik robót sanitarnych – (1 osoba) ma posiadać

kwalifikacje: � uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych , � co najmniej 3-letnie doświadczenie

zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym: co najmniej jedną

robotę budowlaną polegającą na wykonaniu (budowie, przebudowie, rozbudowie) oczyszczalni

ścieków o wydajności min 50 000 RLM, j) Kierownik robót elektrycznych i AKPiA – (1 osoba)

ma posiadać kwalifikacje: � uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń � co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na

stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym: co najmniej jedna robotę

budowlaną polegającą na wykonaniu (budowie, przebudowie, rozbudowie) oczyszczalni ścieków

o wydajności min 50 000 RLM, 6) Certyfikaty zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem,

oraz bezpieczeństwem i higieną pracy Wykonawca zobowiązany jest wykazać aktualne

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań

Wykonawcy z europejskimi normami zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, oraz

bezpieczeństwem i higieną pracy. Wykonawca będzie stosował podczas wykonywania

zamówienia system zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, oraz bezpieczeństwem i



higieną pracy odwołując się do norm zarządzania opartych na europejskich lub

międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii

Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji (np.:

certyfikat ISO 9001, ISO14001 oraz OHSAS 18001). 

W ogłoszeniu powinno być: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej: jedną robotę budowlaną

polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o

wydajności min 50 000 RLM oraz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo

ukończył co najmniej: jedną usługę związaną z wykonaniem dokumentacji projektowej dla

budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności min 50 000 RLM lub

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończył, co najmniej: jedną robotę budowlaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”

obejmującą wykonanie projektu i budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o

wydajności min 50 000 RLM, 5) Wymagania dotyczące dysponowania osobami, które będą brały

udział w postępowaniu: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej

następującymi osobami: a) Kierownik Zespołu Projektowego – (1 osoba) ma posiadać

kwalifikacje: � uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; � co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w

tym wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego, dla zadania obejmującego budowę,

przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o wydajności min 50 000 RLM, b) Projektant

branży konstrukcyjno-budowlanej – (1 osoba) ma posiadać kwalifikacje: � uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, � co

najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w tym wykonanie co najmniej jednego projektu

budowlanego, dla zadania obejmującego budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni

ścieków o wydajności min 50 000 RLM, c) Projektant branży instalacyjnej – (1 osoba) ma

posiadać kwalifikacje: � uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; � co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego



w tym wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego, dla zadania obejmującego

budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o wydajności min 50 000 RLM. d)

Projektant branży elektrycznej i AKPiA – (1 osoba) ma posiadać kwalifikacje: � uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i � co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w tym

wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego, dla zadania obejmującego budowę,

przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o wydajności min 50 000 RLM, e) Projektant

Technolog – (1 osoba) ma posiadać kwalifikacje: � co najmniej 3 lata doświadczenia

zawodowego w tym wykonanie co najmniej jednego projektu procesowo-technologicznego

oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności min 50 000 RLM f) Przedstawiciel

Wykonawcy – (1 osoba) ma posiadać kwalifikacje: � co najmniej 5 lat doświadczenia

zawodowego w zarządzaniu kontraktami/umowami jako przedstawiciel Wykonawcy / Dyrektor

Kontraktu, w tym: zarządzanie kontraktem/umową obejmującym co najmniej jedną robotę

budowlaną polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków

o wydajności min 50 000 RLM oraz zarządzanie kontraktem/umową obejmującym co najmniej

jedną usługę związaną z wykonaniem dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy lub

rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności min 50 000 RLM lub zarządzanie

kontraktem/umową obejmującym co najmniej jedną robotę budowlaną w formule „zaprojektuj i

wybuduj” obejmującą wykonanie projektu i budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni

ścieków o wydajności min 50 000 RLM g) Kierownik Budowy – (1 osoba) ma posiadać

kwalifikacje: � uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, � co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na

stanowisku kierownika budowy w tym: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na

wykonaniu (budowie, przebudowie, rozbudowie) oczyszczalni ścieków, o wydajności min 50

000 RLM h) Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – (1 osoba) ma posiadać kwalifikacje:

� uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjnobudowlanej, � co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku

kierownika budowy lub kierownika robót, w tym: co najmniej jedną robotę budowlaną

polegającą na wykonaniu (budowie, przebudowie, rozbudowie) oczyszczalni ścieków

wydajności min 50 000 RLM, i) Kierownik robót sanitarnych – (1 osoba) ma posiadać

kwalifikacje: � uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych , � co najmniej 3-letnie doświadczenie



zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym: co najmniej jedną

robotę budowlaną polegającą na wykonaniu (budowie, przebudowie, rozbudowie) oczyszczalni

ścieków o wydajności min 50 000 RLM, j) Kierownik robót elektrycznych i AKPiA – (1 osoba)

ma posiadać kwalifikacje: � uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń � co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na

stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym: co najmniej jedna robotę

budowlaną polegającą na wykonaniu (budowie, przebudowie, rozbudowie) oczyszczalni ścieków

o wydajności min 50 000 RLM, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 5.1) 

W ogłoszeniu jest: a) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie

wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata

obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; b) informacji banku

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1

miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu; c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. d) wykaz robót budowlanych

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 podmiotów na rzecz których te roboty 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 obiektywnych charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzające spełnienie

warunku opisanego w rozdziale 9 pkt 5) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia

27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy



w postępowaniu o udzielenie zamówienia-(wzór wykazu załącznik nr 5 do IDW) i wykaz zadań

projektowych (usług) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 podmiotów na rzecz których te

prace zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace projektowe zostały

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały one 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 prace

projektowe były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzające

spełnienie warunku opisanego w rozdziale 9 pkt 5) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia-(wzór wykazu załącznik nr 5 do IDW).

Uwaga: W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej,

budzą wątpliwości zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika,

że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może

zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były lub

miały zostać wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio

Zamawiającemu. e) 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 - potwierdzające spełnienie warunku opisanego w IDW (wzór

wykazu załącznik nr 6 do IDW), f) Aktualne Certyfikaty zarządzania jakością, zarządzania

środowiskiem, oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (np.: certyfikat ISO 9001, ISO14001 oraz

OHSAS 18001) 

W ogłoszeniu powinno być: a) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o

obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata

obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; b) informacji banku

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1

miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w



postępowaniu; c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. d) wykaz robót budowlanych

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 podmiotów na rzecz których te roboty 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 obiektywnych charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzające spełnienie

warunku opisanego w rozdziale 9 pkt 5) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia

27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia-(wzór wykazu załącznik nr 5 do IDW) i wykaz zadań

projektowych (usług) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 podmiotów na rzecz których te

prace zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace projektowe zostały

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały one 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 prace

projektowe były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzające

spełnienie warunku opisanego w rozdziale 9 pkt 5) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia-(wzór wykazu załącznik nr 5 do IDW).

Uwaga: W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej,

budzą wątpliwości zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika,

że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może

zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były lub

miały zostać wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio

Zamawiającemu. e) 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 - potwierdzające spełnienie warunku opisanego w IDW (wzór

wykazu załącznik nr 6 do IDW), 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 6) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: a) Aktualne Certyfikaty zarządzania jakością,

zarządzania środowiskiem, oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (np.: certyfikat ISO 9001,

ISO14001 oraz OHSAS 18001) 


