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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Lublin, Krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława 
Łokietka  1, 20-109  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail 
zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001. 
Adres strony internetowej (url): https://lublin.eu/ 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 1.6) 
W ogłoszeniu jest: Liczba wykonawców  10 Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców: 1. Zamawiający zakwalifikuje 
do kolejnego etapu 10 Wykonawców. 2. W przypadku złożenia wniosków przez więcej niż 10 
Wykonawców Zamawiający wybierze Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania 
kryteria selekcji w oparciu o niżej opisane zasady: 1) Jako kryterium selekcji ustala się ilość robót o
wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto (dla robót budowlanych rozliczanych w innych 
walutach niż PLN równowartość co najmniej 300 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na 
dzień zawarcia umów) polegającej/cych na budowie lub przebudowie linii kolejowej o długości 
min. 200m lub bocznicy kolejowej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
wniosków do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie. 2) Zamawiający będzie dokonywał selekcji zgodnie z formułą: jedna praca - jeden punkt. 
Zamawiający przyzna po jednym punkcie za wykazanie wykonania każdej roboty budowlanej o 
wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto (dla robót budowlanych rozliczanych w innych 
walutach niż PLN równowartość co najmniej 300 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na 
dzień zawarcia umów) polegającej/ych na budowie lub przebudowie linii kolejowej o długości min. 
200m lub bocznicy kolejowej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Do każdej wykazanej 
roboty budowlanej należy dołączyć dowody określające 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. UWAGA 1: Zamawiający wymaga złożenia 
wykazu robót budowlanych w zakresie kryteriów selekcji na podstawie art. 26 ust. 2 f ustawy wraz 
z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu zawierającym oświadczenie o zachowaniu 
poufności informacji. UWAGA 2. Roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych w 
zakresie kryteriów selekcji nie mogą być tożsame z robotami budowlanymi wskazanymi w wykazie
robót na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. UWAGA 3. W zakresie 
kryteriów selekcji Wykonawca nie może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 
UWAGA 4. W zakresie kryteriów selekcji nie ma zastosowania art. 26 ust 3 ustawy Pzp. UWAGA 
5. Zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tj Dz. u. 2019 poz. 710 ze 
zm.) Zamawiający: 1) pod pojęciem linia kolejowa rozumie wyznaczoną przez zarządcę 
infrastruktury drogę kolejową przystosowaną do prowadzenia ruchu pociągów (art. 4 pkt 2 cyt 
ustawy); 2) pod pojęciem bocznica kolejowa rozumie wyznaczoną przez zarządcę infrastruktury 



drogę kolejową, połączoną bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową, służącą do wykonywania 
czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i
włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej (art. 4 pkt 10 cyt ustawy). 3) W 
przypadku złożenia wniosków przez więcej niż 10 Wykonawców, Zamawiający wybierze 
Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania kryteriów selekcji. 4) W przypadku 
gdy kilku Wykonawców uzyska tę samą liczbę punktów na ostatniej pozycji kwalifikującej do 
udziału w kolejnym etapie postępowania, to Zamawiający zaprosi tych wszystkich Wykonawców 
do złożenia oferty. 5) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
będzie mniejsza niż 10, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców 
spełniających warunki udziału w postępowaniu. 6) W sytuacji, gdy Wykonawca potwierdzi 
spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia, dopiero w wyniku 
uzupełnienia wykazu robót, w trybie art. 26 ust 3 PZP, Wykonawcy nie będą przyznawane punkty. 
W ogłoszeniu powinno być: Liczba wykonawców  10 Przewidywana minimalna liczba 
wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców: 1. Zamawiający 
zakwalifikuje do kolejnego etapu 10 Wykonawców. 2. W przypadku złożenia wniosków przez 
więcej niż 10 Wykonawców Zamawiający wybierze Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe 
oceny spełniania kryteria selekcji w oparciu o niżej opisane zasady: 1) Jako kryterium selekcji 
ustala się ilość robót o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto (dla robót budowlanych 
rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 300 000,00 PLN brutto wg 
średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) polegającej/cych na budowie lub przebudowie linii 
kolejowej o długości min. 200m lub bocznicy kolejowej, w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie. 2) Zamawiający będzie dokonywał selekcji zgodnie z 
formułą: jedna praca - jeden punkt. Zamawiający przyzna po jednym punkcie za wykazanie 
wykonania każdej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto (dla robót
budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 300 000,00 PLN 
brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) polegającej/ych na budowie lub 
przebudowie linii kolejowej o długości min. 200m lub bocznicy kolejowej, w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie. Do każdej wykazanej roboty budowlanej należy dołączyć dowody 
określające 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. Wykonawca, który w wykazie robót budowlanych w zakresie kryteriów selekcji nie 
przedstawi żadnej roboty lub każda z przedstawionych robót nie spełnia warunku selekcji, otrzyma 
0 punktów. Otrzymanie 0 punktów nie będzie podstawą do wykluczenia Wykonawcy. UWAGA 1: 
Zamawiający wymaga złożenia wykazu robót budowlanych w zakresie kryteriów selekcji na 
podstawie art. 26 ust. 2 f ustawy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu 
zawierającym oświadczenie o zachowaniu poufności informacji. UWAGA 2. Roboty budowlane 
wskazane w wykazie robót budowlanych w zakresie kryteriów selekcji nie mogą być tożsame z 
robotami budowlanymi wskazanymi w wykazie robót na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. UWAGA 3. W zakresie kryteriów selekcji Wykonawca nie może polegać 
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. UWAGA 4. W zakresie kryteriów selekcji nie ma 
zastosowania art. 26 ust 3 ustawy Pzp. UWAGA 5. Zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003r. o 
transporcie kolejowym (tj Dz. u. 2019 poz. 710 ze zm.) Zamawiający: 1) pod pojęciem linia 
kolejowa rozumie wyznaczoną przez zarządcę infrastruktury drogę kolejową przystosowaną do 
prowadzenia ruchu pociągów (art. 4 pkt 2 cyt ustawy); 2) pod pojęciem bocznica kolejowa rozumie 
wyznaczoną przez zarządcę infrastruktury drogę kolejową, połączoną bezpośrednio lub pośrednio z 
linią kolejową, służącą do wykonywania czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju 
pojazdów kolejowych albo przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci 



kolejowej (art. 4 pkt 10 cyt ustawy). 3) W przypadku złożenia wniosków przez więcej niż 10 
Wykonawców, Zamawiający wybierze Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania
kryteriów selekcji. 4) W przypadku gdy kilku Wykonawców uzyska tę samą liczbę punktów na 
ostatniej pozycji kwalifikującej do udziału w kolejnym etapie postępowania, to Zamawiający 
zaprosi tych wszystkich Wykonawców do złożenia oferty. 5) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 10, Zamawiający zaprosi do 
składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-02-18, godzina: 11:30 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2020-02-20, godzina: 11:30 


