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MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa zmodernizowanego wraz z karosacją
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/20 marki Star 266 na podwoziu z
napędem 6x6 dla potrzeb wynikających z działalności ratowniczo-gaśniczej jednostki
OSP Stary Węgliniec”.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, iż
zmodyfikowana została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym
zakresie.:
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale X- Warunki udziału w
postępowaniu - punkt 11 otrzymuje brzmienie:
„ 11) Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”:
1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub
jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku, wykonawca
musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp. W celu oceny czy wykonawca polegając
na zdolnościach innych podmiotów będzie dysponował zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek
łączący wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów zamawiający żąda przedstawienia dowodów, które określają w
szczególności:
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,
2) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa podmiotu, na potencjale którego wykonawca polega, nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa
w rozdziale IX pkt 3 SIWZ, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuację finansową lub ekonomiczną.
3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy. „

Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

