
Ogłoszenie nr 540106350-N-2019 z dnia 29-05-2019 r.

Łubniany:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 548824-N-2019

Data: 21/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Wójt Gminy Łubniany, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Opolska  104,

46-024  Łubniany, woj. , państwo Polska, tel. 774 270 533, e-mail zamowienia@lubniany.pl, faks

774 215 024.

Adres strony internetowej (url): www.lubniany.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.7)

Punkt: III.7)

W ogłoszeniu jest: W sytuacji, w której Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów

na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, w celu oceny przez Zamawiającego czy

Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów

oraz zobowiązania (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ), które określają w szczególności: 1.1

Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 1.2 Sposób wykorzystania zasobów

innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 1.3 Zakres i

okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 1.4 Czy podmiot,
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na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

zrealizuje usługę, których wskazane zdolności dotyczą; 1.5 Ponadto zgodnie z art. 36b. ust.

1a. ustawy Wykonawca podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługę. Wykonawca

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 2.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1., w celu wykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia

je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Oferta musi zawierać następujące

oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem

wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie

oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące

terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o

okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez

zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć

podwykonawcy; 2) oświadczenia wymienione w rozdziale 5 pkt 1-4 niniejszej SIWZ -

Załącznik nr 3 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy); 4) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej

ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie

poświadczonej kopii – w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do

reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych);

W ogłoszeniu powinno być: W sytuacji, w której Wykonawca polega na zdolnościach innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, w celu oceny przez Zamawiającego

czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z

tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda

dokumentów oraz zobowiązania (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ), które określają w

szczególności: 1.1 Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 1.2 Sposób

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/5284bcd5-9e2d-4b00-82ea-74d...

2 z 4 2019-05-29 12:48



wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego; 1.3 Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu

zamówienia publicznego; 1.4 Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługę, których wskazane zdolności dotyczą;

1.5 Ponadto zgodnie z art. 36b. ust. 1a. ustawy Wykonawca podaje nazwy albo imiona i

nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,

zaangażowanych w usługę. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie

zamierza powierzyć realizację usługi. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych

w art. 22a ust. 1., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o

udzielenie zamówienia. 3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1)

wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego

Załącznik nr 4 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu

zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania

ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a

także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

2) oświadczenia wymienione w rozdziale 5 pkt 1-4 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 3 do

SIWZ; 3) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia (jeżeli dotyczy); 4) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i

oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie

poświadczonej kopii – w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do

reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych);

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6.2)

Punkt: IV.6.2)
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W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-06-06, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-12, godzina: 09:00,
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