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Nieborowice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500289504-N-2018

Data: 04/12/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy

numer identyfikacyjny 24108075900000, ul. Główna  52, 44-144  Nieborowice, woj. śląskie,

państwo Polska, tel. 32 332 71 58, e-mail ppk@plichowice.pl, faks 32 332 71 58.

Adres strony internetowej (url): ppk.pilchowice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.5.1)

W ogłoszeniu jest: 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu

wskazanych w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 SIWZ, Wykonawca dołączy do oferty: 1) informację

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w wymaganej wysokości wskazanej w rozdziale VIII

ust. 1 pkt 2 SIWZ. 2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu

wskazanych w rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 SIWZ, Wykonawca dołączy do oferty dla każdej z

oferowanych części zamówienia: 1) wykaz robót budowlanych według wzoru stanowiącego
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załącznik nr 3 do SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na

rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty; 2) wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do

SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją

o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający zamierza zastosować w postępowaniu tzw.

„procedurę odwróconą” zgodnie z art. 24aa ustawy. Oznacza to, że Zamawiający najpierw

przeprowadzi ocenę ofert zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, a następnie zbada, czy

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wzywając go na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy

do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni następujących dokumentów: a) W celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w rozdziale VIII ust. 1

pkt 2 SIWZ: - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w wymaganej wysokości

wskazanej w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 SIWZ. b) W celu wykazania spełniania warunków

udziału w postępowaniu wskazanych w rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 SIWZ dla każdej z

oferowanych części zamówienia: - wykaz robót budowlanych według wzoru stanowiącego

załącznik nr 3 do SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na

rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty
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zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty; - wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 4

do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Jeżeli Wykonawca, którego

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który

złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert zgodnie z procedurą określoną

powyżej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.2.3)

W ogłoszeniu jest: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp

(przetarg nieograniczony) Nie

W ogłoszeniu powinno być: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1

ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-04-15, godzina: 09:30

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

udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-10, godzina: 09:30
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