OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłos zenia: 62708 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 60664 - 2013 data 13.02.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew, woj. łódzkie, tel. 043 6781519, fax.
043 6781519.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•
•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5).
W ogłos zeniu jest: 45.11.27.11-2.
W ogłos zeniu powinno być: 45.11.27.11-2,45111291-4, 45111200-0, 45112210-0,
45233220-7, 45233253-7, 45213315-4..

•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłos zeniu jest: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00
PLN..
W ogłos zeniu powinno być: Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty
wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) w
formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy PZP tj. : -pieniądzu; -poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z
późniejszymi zmianami)..

•

•
•
•
•
•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1).
W ogłos zeniu jest: Zamawiający oceni spełnienia tego warunku na zasadzie
spełnia/nie spełnia..
W ogłos zeniu powinno być: Sekcja III. 3.1) - nie dotyczy..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłos zeniu jest: Zamawiający oceni spełnienia tego warunku na zasadzie
spełnia/nie spełnia..
W ogłos zeniu powinno być: Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W
szczególności Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 1 osobą, uczestniczącą w
wykonaniu zamówienia, która posiada stosowne uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowy dróg. Stwierdzenie
spełnienia warunku odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez
Zamawiającego od Wykonawcy..
•
•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).
W ogłos zeniu jest: Nie dotyczy..
W ogłos zeniu powinno być: Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z
sumą ubezpieczenia na kwotę min. 450.000,00 zł. Stwierdzenie spełnienia warunku
odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez Zamawiającego od
Wykonawcy..

•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.2).
W ogłos zeniu jest: -oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -aktualny odpis z
właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy -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
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert -aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
W ogłos zeniu powinno być: -oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy -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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert -aktualne zaświadczenie właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
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 wniosków o dopuszczenie do udziału w

•

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert -wykonawca powołujący
się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2..
•
•

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
W ogłos zeniu jest: -zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub
specyfikacjom technicznym - zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się
poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli
zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na
odpowiednich normach europejskich.
W ogłos zeniu powinno być: Sekcja III.5) - nie dotyczy..

II.2) Tekst, który należy dodać:
•
•

Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Inne dokumenty niewymienione w pkt.
III.4) albo w pkt.III.5) -Formularz ofertowy, -Parafowany przez Wykonawcę wzór
umowy, -dokument potwierdzający wniesienie wadium, -Dokumenty potwierdzające
posiadanie upoważnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z
przedstawionych dokumentów rejestrowych. -Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić w odniesieniu do każdego z tych podmiotów dokumenty wymienione w
pkt 15.2 SIWZ..

Wójt Gminy Pęczniew
/-/ Marcin Janiak

