
Ogłoszenie nr 540400436-N-2021 z dnia 12.01.2021 r.

Krynica Morska:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 755699-N-2020
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasta Krynica Morska, Krajowy numer identyfikacyjny 17000877400000, ul. ul.

Górników  15, 82-120  Krynica Morska, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 476 527, e-mail

um@krynicamorska.tv, faks 552 476 566.

Adres strony internetowej (url): bip.krynicamorska.tv

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.5

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: Oświadczenie sporządzone według wzoru (formularza) stanowiącego

załącznik nr 2 i 2a do SIWZ: a)potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w

postępowaniu oraz zachodzi względem niego brak podstaw do wykluczenia (w przypadku

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy z nich składa osobne

oświadczenie co do braku podstaw do wykluczenia wykonawcy), b)zawierające informacje nt.

podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadzie opisanej w art. 22a ustawy

Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 2)Na potwierdzenie, czy

Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia

warunków, o których mowa w ppkt VI.2., w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
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zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia następujących

dokumentów (np. zobowiązania o treści) z których będzie wynikać: a)zakres dostępnych

wykonawcy zasobów innego podmiotu; b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,

przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c)zakres i okres udziału

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d)oraz czy inne podmioty, na

zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik

nr 6 do SIWZ. 3)Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, o którym mowa wyżej, nie potwierdzą

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych

podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie

określonym przez zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania: a)zastąpił ten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b)zobowiązał się do osobistego wykonania

odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne.

W ogłoszeniu powinno być: 1.wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również 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 wykonane (odpowiednio do warunku określonego w pkt VI.2 ppkt 1 lit a), 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 dostawy lub 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 referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert; 2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego (odpowiednio do warunku określonego w pkt VI.2 ppkt 1 lit b), a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6

Punkt: 5)

W ogłoszeniu jest: Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający prowadząc postępowanie,

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu.

W ogłoszeniu powinno być: Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający prowadząc

postępowanie, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia

warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie

złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których

Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów,

w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:Oświadczenie sporządzone

według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 2 i 2a do SIWZ: a)potwierdzające, że

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zachodzi względem niego brak

podstaw do wykluczenia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia - każdy z nich składa osobne oświadczenie co do braku podstaw do

wykluczenia wykonawcy), b)zawierające informacje nt. podmiotów, na których zasoby

wykonawca powołuje się na zasadzie opisanej w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 2)Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie

dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o

których mowa w ppkt VI.2., w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia

oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów (np.

zobowiązania o treści) z których będzie wynikać: a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów

innego podmiotu; b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,

przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy

wykonywaniu zamówienia publicznego; d)oraz czy inne podmioty, na zdolności, których

wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi których

wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 3)Jeżeli
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zdolności zawodowe podmiotu, o którym mowa wyżej, nie potwierdzą spełnienia przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez

zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania: a)zastąpił ten podmiot innym

podmiotem lub podmiotami, lub b)zobowiązał się do osobistego wykonania

odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6

Punkt: 2

W ogłoszeniu jest: Data: 15.01.2021, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 19.01.2021, godzina: 09:00,
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