Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 2446-2015 z dnia 2015-01-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Połaniec
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie Kontraktu nr 4 Projekt
oraz roboty budowlane, montażowe i instalacyjne w zakresie modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Łęgu
wraz
z
dostawą
urządzeń...
Termin składania ofert: 2015-01-21

Numer ogłoszenia: 5788 - 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 2446 - 2015 data 07.01.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu spółka z o.o., ul. Krakowska 11, 28-230
Połaniec, woj. świętokrzyskie, tel. 0-15 8650540 w. 34, fax. 015 8650540 w. 23.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 21.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w
Połańcu Sp. z o.o. ul.Krakowska 11, 28-230 Połaniec sekretariat..
 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 26.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. ul.Krakowska 11, 28-230 Połaniec sekretariat.
II.2) Tekst, który należy dodać:
 Miejsce, w którym należy dodać tekst: III. 6).
 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wypełniony formularz oferty, - Jeżeli wykonawca
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia. - Jeżeli wykonawca zastrzegł, że informacje zawarte w ofercie, nie mogą być
udostępniane zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. - Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia. - W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących
wspólnie, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. - Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - Jeżeli oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
tych wykonawców. - Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. - Każdy oddzielnie
z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust.1 - 2a Pzp; - Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać
warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy - przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: - dokumenty wskazane w pkt III.4.2-4 niniejszego
ogłoszenia i w IDW (jeżeli dotyczy) - każdy z Wykonawców musi złożyć oddzielnie, - dokumenty
wskazane w pkt III.4.1. oraz III.6 niniejszego ogłoszenia i w IDW (jeżeli dotyczy) oraz
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Wykonawcy składają łącznie Dokumenty podmiotów zagranicznych - Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem. - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) o których mowa w pkt III.4.2. tiret 2-7 a) tiret
lit 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - b) lit. 5 i 7 - składa
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48,10 i 11 ustawy. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.2
tiret 2-7 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.

