Formularz
Ogłoszenie nr 500027058-N-2017 z dnia 12-09-2017 r.
Węgliniec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586255-N-2017
Data: 11-09-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Węgliniec, Krajowy numer identyfikacyjny 23082141100000, ul. ul. Sikorskiego 3,
59940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 77 11 435, e-mail
wegliniec@wegliniec.pl, faks 075 77 12 551.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1.4)Komunikacja
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: w formie pisemnej za pośrednictwem
operatora pocztowego, kurierem lub osobiście Adres: Urząd Gminy i Miasta , ul. Sikorskiego
3, 59 - 940 Węgliniec Punkt Obsługi Interesanta
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: w formie pisemnej za
pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem lub osobiście Adres: Urząd Gminy i Miasta ,
ul. Sikorskiego 3, 59 - 940 Węgliniec Punkt Obsługi Interesanta
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: III.1.3) Zdolnośc techniczna lub zawodowa
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykonawca
wykaże, że: 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
trzy usługi, której przedmiotem było sprawowanie nadzoru budowlanego (nadzór
inwestorski/inżyniera kontraktu/inwestor zastępczy/kierownik budowy/kierownik robót) nad
robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie:
a) sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości min. 3 km; b) oczyszczalni ścieków w
zakresie gospodarki osadowej z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; W przypadku oferty składanej wspólnie przez
kilku Wykonawców, warunek udziału w postępowaniu wystarczy, że spełni jeden z
wykonawców składających ofertę wspólną.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
wykonawca wykaże, że: 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie: trzy usługi, której przedmiotem było sprawowanie nadzoru budowlanego (nadzór
inwestorski/inżyniera kontraktu/inwestor zastępczy/kierownik budowy/kierownik robót) nad
robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie:
a) sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości min. 3 km; b) oczyszczalni ścieków w
zakresie gospodarki osadowej z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; W przypadku oferty składanej wspólnie przez
kilku Wykonawców, warunek udziału w postępowaniu wystarczy, że spełni jeden z
wykonawców składających ofertę wspólną.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1)
W ogłoszeniu jest: 6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie
wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług
wykonanych nie wcześniej niż 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy (wykaz zgodny z zapisami rozdziału VIII pkt 3
ppkt. 1 SIWZ – Formularz nr 4 do SIWZ).
W ogłoszeniu powinno być: 6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty –
wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług
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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy (wykaz zgodny z zapisami rozdziału VIII pkt 3
ppkt. 1 SIWZ – Formularz nr 4 do SIWZ).

