Ogłoszenie nr 500001861-N-2017 z dnia 03-07-2017 r.
Tarnowiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 541349-N-2017
Data: 29/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 18092455200000, ul. Tarnowiec 143,
38204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 436 919, e-mail
zbgk@ugtarnowiec.pl, faks 134 424 011.
Adres strony internetowej (url): www.tarnowiec.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Adres Biuro Obsługi Klienta
Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu sp. z o.o., 38-204
Tarnowiec, Tarnowiec 143.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
W ogłoszeniu powinno być: II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa l ub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: 2017 - 07 - 17 lub zakończenia: 2018
- 07 - 31
W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub
okres, na który została zawarta umowa ramowa l ub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów: miesiącach: 12 lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub
zakończenia:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. O
udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają
wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej

lub zawodowej tzn. w okre sie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali bez zastrzeżeń
dostawy paliw ciekłych (referencje). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w
ofercie lub w e wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie
warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku;”
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy
wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp
W ogłoszeniu powinno być: III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne
podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ,
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Niżej wymienionych dokumentów nie
należy do łączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie
powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących
dokumentów t.j.: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
potwierdzającego, że Wy konawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewe ntualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ; W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających si ę o zamówienie dokument ten składa każdy z
Wykonawców. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia albo innego dokumentu
potwierdzającego , że Wykonawca nie zalega z opłaca niem opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tyc h należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku Wykonawców ws pólnie ubiegających
się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 3) odpisu z właściwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykaz ania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ; W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytori um Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale XXII podr. III ust. 1 pkt 1 - 3
SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : a) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo 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. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje
zamawiającemu zgodnie z załącznikiem do SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o które j mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r . o ochronie konkurencji i
konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców,
którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w
tym również tego przedsiębiorcę. 4. Oświadczenia, o któr ych mowa w rozporządzeniu w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich
ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane przez wykonawcę i inne
podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonaw ca na zasadach określonych
w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale. 5. Dokumenty, inne
niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem.
6. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. 7. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca
albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiega jący się o udzielenie zamówienia
publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą. 8. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w
formie elektronicznej podpisane odpowiednio włas noręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 9. Zamawiający może żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w
rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia do kumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 10. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. W zakresie nie
uregulowanym niniej szą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Minis tra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.
1126). 1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, kt
órego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o
terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j. : 1) Wykazu usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ost atnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem

dowodó w określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciąg łych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty po twierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zakres dowodów musi potwierdzać
spełnienie odpowiednio warunku określone go w XXII pkt 2) SIWZ . Wzór wykazu znajduje
się w Załączn iku nr 3 do Ogłoszenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2) wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
informacjami na te mat 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; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku
określonego w Rozdziale XXII pkt 2) SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do
SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten
składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podm iotów, niezależnie od charakteru
łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie ,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów , w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mog ą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zo bowiązał się do udostępnienia
zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6.Jeżeli zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub fi nansowa, podmiotu, o którym
mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zas tąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2.
W ogłoszeniu powinno być: W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia o których
mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP: Zamawiający nie będzie żądał od
wykonawcy przedłożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia wykonawcy.”
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU: Niżej wymienio nych dokumentów nie należy dołączać do oferty.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym
pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j.: 1) zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu skarbo wego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spł at tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu ; W przypadku Wykona wców wspólnie ubiegających się o zamówienie
dokument ten składa każdy z Wykonawców. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia albo
innego dokumentu potwierdzającego , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwy m organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego orga nu; W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 3) odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestr u lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ; W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców
oddzielnie. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejs ce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale XXII podr. III
ust. 1 pkt 1 - 3 SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające od powiednio, że : a) nie zalega z
uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji w łaściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, 3. Wykonawca, w te rminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacja z otwarcia
ofert), przekazuje zamawiającemu zgodnie z załącznikiem do SIWZ oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej sam ej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębi orcę. 4. Oświadczenia, o których mowa w
rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane przez
wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sy tuacji których polega wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w
oryginale. 5. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii
potwierdzone za zgodność z oryginałem. 6. Za oryginał uważa się oświadczenie lub
dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Potwierdzenia

za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci a lbo wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Potwierdzenie za
zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektroniczn ej podpisane
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 9.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłączni e wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. 11. W zakresie nie uregulowanym niniej szą SIWZ mają zastosowanie przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołą czać do
oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony
odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j. : 1)
Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równie ż
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wyko nane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych refe rencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określone go w XXII
pkt 2) SIWZ . Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej
jeden z Wykonawców. 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szc zególności 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 osobam i; zakres ww. dokumentów musi
potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale XXII pkt 2) SIWZ.
Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynaj mniej jeden z
Wykonawców. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 3.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbę dnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada sol idarnie z

podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lu b
sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określony
m przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mo
wa w ust. 2
W ogłoszeniu powinno być: Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2)
Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 90,00 Termin dostawy częściowej 10,00
W ogłoszeniu powinno być: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny
ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Termin dostawy częściowej 40,00
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofe rt lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2017 - 06 - 07, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofe rt lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu: Data: 2017 - 07 - 10, godzina: 11:00,
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest: IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2017 - 08 - 06 okres w dniach: 30
(od ostatecznego terminu składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.3) Termin związania ofertą: do:okres w dniach: 30 (od
ostatecznego terminu składania ofert)

