
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 157356-2013 z dnia 2013-04-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łomianki

SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 1. Szczegółowy zakres inwestycji Przedmiotem zamówienia jest

zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach. Przedmiot zamówienia

obejmuje wykonanie projektu...

Termin składania ofert: 2013-06-17

Numer ogłoszenia: 102675 - 2013; data zamieszczenia : 06.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  157356 - 2013 data 20.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie,

tel. 22 7513504, fax. 22 7517035.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.1).

W ogłoszeniu jest:  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Zamawiający

uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w

postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z

póź. zm.) - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w ppkt. 9.2. SIWZ;.

W ogłoszeniu powinno by ć: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku -

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału

w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759

z póź. zm.) - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w ppkt. 9.2. SIWZ -

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert - (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub

więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). Wykonawca

powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów,

które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu

w zakresie zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określone w pkt 9. SIWZ. - pkt. 9 SIWZ - Wykaz
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oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia z postępowania: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy załączyć: 9.1.

Podpisane przez Wykonawcę, stosownie do treści art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - Oświadczenie

nr 2 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie

muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich i podpisane przez każdego z Wykonawców

odrębnie). 9.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu. Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert - (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej

Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). UWAGA: w

przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie zarówno dla spółki jak i dla każdego ze

wspólników. 9.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu. Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert - (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej

Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). UWAGA: w

przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie zarówno dla spółki jak i dla każdego ze

wspólników. 9.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt

4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert - (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub

więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 9.6. Aktualną

informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo

zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - (w

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców

w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 9.7. W przypadku podmiotów

wchodzących w skład grupy kapitałowej - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o

których mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5 ustawy i/lub oświadczenie(dowód), z którego jasno musi wynikać, iż

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w

postępowaniu o udzielenie zamówienia, pomimo złożenia odrębnych ofert w tym samym postępowaniu. 9.8. W

przypadku podmiotów nienależących do grupy kapitałowej, wystarczająca będzie informacja o tym, że podmiot

nie należy do grupy kapitałowej..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2.
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W ogłoszeniu jest:  WIEDZA I DOśWIADCZENIE Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem w zakresie niezbędnym do oceny spełnienia przez

Wykonawcę powyższego warunku tj., w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, zgodnie z Warunkami

Kontraktowymi FIDIC: 7.1.2.1. co najmniej jedną najważniejszą robotę budowlaną polegającą na

zaprojektowaniu i wybudowaniu lub rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych

dopuszczonej do użytkowania, stosując zaproponowany typ technologii o przepustowości minimum 20 000

RLM, o wartości końcowej nie mniejszej niż 10 000 000 PLN (w przypadku konieczności przeliczenia wartości

robót z innej waluty Wykonawca przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia dotyczącego niniejszego

przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). 7.1.2.2. co najmniej jedną najważniejszą robotę

budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu lub rozbudowie lub modernizacji suszarni odpadów

komunalnych o powierzchni hal suszarniczych co najmniej 1000 m², pracującej przynajmniej 12 miesięcy do dnia

dopuszczenia jej do użytkowania (w przypadku konieczności przeliczenia wartości robót z innej waluty

Wykonawca przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia dotyczącego niniejszego przetargu w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Roboty z ppkt. 7.1.2.1. i z pkt. 7.1.2.2. mogą być wykonane w

ramach jednego zadania lub w ramach dwóch zadań (dwie umowy) z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i

miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone. Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający będzie oceniał zdolność Wykonawców

do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji,

efektywności i doświadczenia. Wykonawca do oceny spełnienia powyższego warunku powinien w wykazie

robót pokazać całościowe doświadczenie i swoje kwalifikacje (wszystkie roboty budowlane we wskazanym

powyżej okresie, również te roboty budowlane, których nie wykonał lub wykonał należycie i informacje te

wskazać w wykazie robót), a dowody określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz

wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone powinien

załączyć do najważniejszych robót, tj. tych, o których mowa w ppkt. 7.1.2.1. i z pkt. 7.1.2.2. SIWZ. -

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału

w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa

w ppkt. 8.2. i w ppkt. 8.3. SIWZ..

W ogłoszeniu powinno by ć: WIEDZA I DOSWIADCZENIE Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem w zakresie niezbędnym do oceny spełnienia

przez Wykonawcę powyższego warunku, tj.: 7.1.2.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną

główną usługę polegającą na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub modernizacji suszarni odpadów

komunalnych o powierzchni hal suszarniczych co najmniej 1100 m2, i uzyskał na ten Projekt prawomocną

decyzję pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności przeliczenia wartości robót z innej waluty
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Wykonawca przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia dotyczącego niniejszego przetargu w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). 7.1.2.2. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej jedną

najważniejszą robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu lub rozbudowie lub modernizacji suszarni

odpadów komunalnych o powierzchni hal suszarniczych, co najmniej 1100 m2, pracującej przynajmniej 12

miesięcy do dnia dopuszczenia jej do użytkowania (w przypadku konieczności przeliczenia wartości robót z innej

waluty Wykonawca przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia dotyczącego niniejszego przetargu w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). 7.1.2.3. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, zgodnie z

Warunkami Kontraktowymi FIDIC, co najmniej jedną najważniejszą robotę budowlaną polegającą na

zaprojektowaniu i wybudowaniu lub rozbudowie lub modernizacji na podstawie sporządzonego projektu

oczyszczalni ścieków komunalnych dopuszczonej do użytkowania, stosując zaproponowany typ technologii o

przepustowości minimum 20 000 RLM, o wartości końcowej nie mniejszej niż 10 000 000 PLN (w przypadku

konieczności przeliczenia wartości robót z innej waluty Wykonawca przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji

ogłoszenia dotyczącego niniejszego przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Usługi z pkt. 7.1.2.1.

SIWZ mogą być wykonane w ramach jednego odrębnego zadania lub mogą być połączone w ramach jednego

zadania robotami budowlanymi z pkt. 7.1.2.2. SIWZ. Roboty budowlane z pkt. 7.1.2.2. SIWZ mogą być

wykonane w ramach jednego odrębnego zadania lub mogą być połączone w ramach jednego zadania z

usługami z pkt. 7.1.2.1. SIWZ. Roboty z ppkt. 7.1.2.3. SIWZ mogą być wykonane: W ramach jednego zadania

zaprojektuj i wybuduj( zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)) Lub W ramach dwóch zadań zaprojektuj i na

podstawie projektu wybuduj. Jeżeli Wykonawca do oceny spełnienia powyższego warunku wykaże się dwoma

zadaniami, tj. osobno zaprojektowaniem i osobno wybudowaniem obiektu, musi mieć na uwadze, iż

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, by Wykonawca mógł wykazać się osobno zarówno

zaprojektowaniem jak i osobno wybudowaniem lub rozbudową lub modernizacją, ale tego samego obiektu.

Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, gdy Wykonawca wykaże, iż zaprojektowanie ww obiektu

(np. przez jednego z konsorcjantów) i wybudowanie ww obiektu (np. przez drugiego z konsorcjantów) było na

podstawie tego projektu. W odniesieniu do USŁUG - należy podać ich wartości, przedmiot, daty wykonania i

podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączyć dowody dotyczące głównych usług, czy

zostały wykonane należycie. W odniesieniu do ROBÓT BUDOWLANYCH - należy podać ich rodzaj i wartości,

daty i miejsca wykonania oraz załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone. Oczyszczalnia ścieków komunalnych - w zakresie budowy, rozbudowy,

przebudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych Zamawiający dopuszcza również inwestycje,

przedmiotem których była budowa, modernizacja lub przebudowa oczyszczalni ścieków mechaniczno -

biologicznej bądź oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej z usuwaniem związków biogennych. Zgodnie

z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.

759 z póź. zm.) Zamawiający będzie oceniał zdolność Wykonawców do należytego wykonania zamówienia w
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szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. Wykonawca do

oceny spełnienia powyższego warunku powinien zarówno w wykazie usług jak i w wykazie robót pokazać

całościowe doświadczenie i swoje kwalifikacje (wszystkie usługi i wszystkie roboty budowlane we wskazanym

powyżej okresie, również te usługi i te roboty budowlane, których nie wykonał lub wykonał nienależycie i

informacje te wskazać w odniesieniu do usług projektowania w wykazie usług, w odniesieniu do robót

budowlanych - w wykazie robót budowlanych), a dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie, a

roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone powinien załączyć do głównych usług i najważniejszych

robót. Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku

udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o których

mowa w ppkt. 8.2.tj. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, sporządzony wg

wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. W wykazie robót budowlanych Wykonawca ma pokazać

całościowe doświadczenie i swoje kwalifikacje (tj. wskazać wszystkie roboty budowlane we wskazanym

powyżej okresie, również te roboty budowlane, których nie wykonał lub wykonał nienależycie), a dowody

określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone powinien załączyć do najważniejszych robót, tj. tych, o

których mowa w ppkt. 7.1.2.2. i z pkt. 7.1.2.3. SIWZ. Zakres najważniejszych robót budowlanych, które

Wykonawca w celu oceny spełnienia warunki wiedzy i doświadczenia, musi wykazać w wykazie robót wraz z

wartościami tych robót, został szczegółowo wskazany w pkt. 7.1.2. SIWZ. Wykaz robót powinien zawierać:

rodzaj i wartość robót, daty i miejsca wykonania. Roboty budowlane z pkt. 7.1.2.2. SIWZ mogą być wykonane

w ramach jednego odrębnego zadania lub mogą być połączone w ramach jednego zadania z usługami z pkt.

7.1.2.1. SIWZ. Roboty z ppkt. 7.1.2.3. SIWZ mogą być wykonane: W ramach jednego zadania zaprojektuj i

wybuduj ( zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)) lub W ramach dwóch zadań - zaprojektuj i na podstawie projektu

wybuduj Jeżeli Wykonawca do oceny spełnienia powyższego warunku wykaże się dwoma zadaniami, tj. osobno

zaprojektowaniem i osobno wybudowaniem obiektu, musi mieć na uwadze, iż Zamawiający dopuszcza takie

rozwiązanie, by Wykonawca mógł wykazać się osobno zarówno zaprojektowaniem jak i osobno wybudowaniem

lub rozbudową lub modernizacją, ale tego samego obiektu. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku,

gdy Wykonawca wykaże, iż zaprojektowanie ww obiektu (np. przez jednego z konsorcjantów) i wybudowanie

ww. obiektu (np. przez drugiego z konsorcjantów) było na podstawie tego projektu. Wykonawca może w

wykazie przedstawić roboty wykonane przez podmioty, na których wiedzy i doświadczeniu polega, niezależnie

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Jeżeli

Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,

winien przedstawić również dowody potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi

do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązanie Wykonawcy robót do
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udostępnienia swojej wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas realizacji robót wskazanych w wykazie robót

budowlanych, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

przedmiotowego zamówienia. Oświadczenie podpisane przez podmiot trzeci o udostępnieniu swojej wiedzy i

doświadczenia zdobytego podczas realizacji robót wskazanych w wykazie robót budowlanych jest

równoznaczne z tym, iż podmiot ten będzie brał udział przy realizacji niniejszego zadania, ponieważ zamówienia

udziela się tylko Wykonawcy, który posiada doświadczenie. i w ppkt. 8.3. SIWZ - tj. Do wykazu wykonanych

robót budowlanych, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ (ujęte w wykazie robót budowlanych) należy dołączyć

dowody, dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz

wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W

przypadku zamówień na roboty budowlane dowodem są poświadczenia lub mogą być inne dokumenty, jeżeli z

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o

którym mowa powyżej. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane

wskazane w wykazie robót budowlanych, o którym mowa w pkt. 8.2. SIWZ, zostały wcześniej wykonane,

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w zdaniu pierwszym pkt. 8.3. SIWZ.

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 8.2. i w pkt. 8.3. SIWZ będą

budziły wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie

zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do

właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie

dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa

Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - w postępowaniach o udzielenie zamówienia

publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające

należyte wykonanie robót budowlanych, które określone zostały w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z

dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz

form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). SIWZ oraz w ppkt. 8.12. - tj.

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie- głównych usług - min. jednej, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4a do SIWZ. W

wykazie usług Wykonawca ma pokazać całościowe doświadczenie i swoje kwalifikacje (tj. wskazać wszystkie

usługi we wskazanym powyżej okresie, również te usługi, których nie wykonał lub wykonał nienależycie), a

dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie załączyć do głównych usług, tj. tych, o których

mowa w ppkt. 7.1.2.1. SIWZ. Zakres głównych usług, które Wykonawca w celu oceny spełnienia warunki

wiedzy i doświadczenia, musi wykazać w wykazie usług wraz z wartościami tych usług, został szczegółowo

wskazany w pkt. 7.1.2. SIWZ. Wykaz usług powinien zawierać: wartość usług, przedmiot usług, daty

wykonania, dane podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Usługi z pkt. 7.1.2.1. SIWZ mogą być

wykonane w ramach jednego odrębnego zadania lub mogą być połączone w ramach jednego zadania robotami

budowlanymi z pkt. 7.1.2.2. SIWZ. Wykonawca może w wykazie przedstawić usługi wykonane przez podmioty,
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na których wiedzy i doświadczeniu polega, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,

pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji

zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku

polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, winien przedstawić również dowody potwierdzające, że

Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym

postępowaniem, np. pisemne zobowiązanie Wykonawcy usług do udostępnienia swojej wiedzy i doświadczenia

zdobytego podczas realizacji usług wskazanych w wykazie usług, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. Oświadczenie podpisane przez podmiot

trzeci o udostępnieniu swojej wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas realizacji usług wskazanych w

wykazie usług jest równoznaczne z tym, iż podmiot ten będzie brał udział przy realizacji niniejszego zadania,

ponieważ zamówienia udziela się tylko Wykonawcy, który posiada doświadczenie. i w ppkt. 8.13. SIWZ. - tj. Do

wykazu wykonanych usług należy dołączyć dowody, czy usługi, o których mowa w pkt. 8.12. (ujęte w wykazie

usług) zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodem będzie poświadczenie wydane przez

Zleceniodawcę, z tym, że w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych, dowodem będzie poświadczenie

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zamówień na usługi

dowodem może być oświadczenie Wykonawcy, pod warunkiem, że z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy

Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, o którym mowa w pkt. 8.12.

SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa

w zdaniu pierwszym pkt. 8.13. SIWZ. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których

mowa w pkt. 8.12. i w pkt. 8.13. SIWZ będą budziły wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo

innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie,

Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały

zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być

składane - w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od

dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa

powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, które określone zostały w

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226,

poz. 1817)..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4).

W ogłoszeniu jest:  osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku Wykonawca, musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. musi

wskazać następujące osoby: 7.1.3.1. Ekspert 1 i Ekspert 2 - zatrudnieni na stanowisku Projektant, posiadający

co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) w projektowaniu oczyszczalni ścieków oraz

posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
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sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające

do projektowania obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia wydane na podstawie obecnie

obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie projektowania obiektu budowlanego będącego

przedmiotem zamówienia wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów, wystarczające do

realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie projektowania oczyszczalni ścieków) jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień oraz Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na

terytorium Polski musi posiadać zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów

Budownictwa - liczba osób - 2. Zamawiający wymaga, aby 2 osoby zatrudnione na stanowisku i pełniące

funkcje projektantów były zatrudnione na umowę o pracę. Podyktowane jest to tym, iż Zamawiający wymaga,

by przynajmniej dwie osoby, tj. osoba projektująca i osoba sprawdzająca Projekt uczestniczyły w całym

procesie od jego rozpoczęcia aż do zakończenia. 7.1.3.2. Ekspert 3 - Technolog - posiadający co najmniej 5 lat

doświadczenia zawodowego w opracowywaniu technologii oczyszczalni ścieków, o przepustowości co najmniej

2 500 m3/d. Osoba na tym stanowisku, w ramach posiadanego doświadczenia zawodowego musi wykazać, iż

w tym okresie uczestniczyła w realizacji min. 3 podobnych inwestycji i brała udział w rozruchach min. 3

oczyszczalni ścieków (informacje te należy wpisać w wykazie osób). 7.1.3.3. Ekspert 4 - Kierownik Budowy

musi posiadać co najmniej 10 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) na stanowisku kierownika

budowy z zakresu budowy oczyszczalni ścieków (min. 3 kontrakty) oraz musi posiadać uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na

podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia budowlane wydane na podstawie

wcześniej obwiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia

funkcji Kierownika Budowy ) jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz Wykonawca

posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski musi posiadać zaświadczenie

potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 7.1.3.4. Ekspert 5 - Kierownik robót

budowlanych musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) na stanowisku

kierownika robót budowlanych z zakresu budowy oczyszczalni ścieków (min. 2 kontrakty) oraz musi posiadać

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia budowlane

wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia

w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Robót Budowlanych), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

takich uprawnień oraz Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski musi

posiadać zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 7.1.3.5.

Ekspert 6 - Kierownik Robót Sanitarnych musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia

składania ofert) na stanowisku kierownika robót sanitarnych z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i/lub

sieci wodociągowej i/lub oczyszczalni ścieków (min. 2 kontrakty) oraz musi posiadać uprawnienia budowlane

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi sanitarnymi

wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci

wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów, wystarczające do
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realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Robót Sanitarnych) jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce

zamieszkania na terytorium Polski musi posiadać zaświadczenie potwierdzające przynależność do Izby

Inżynierów Budownictwa. 7.1.3.6. Ekspert 6 - Kierownik Robót Elektrycznych i AKPiA musi posiadać co

najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) na stanowisku kierownika robót instalacji

elektrycznych i AKPiA (min. 2 kontrakty) oraz musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

uprawniające do kierowania robotami elektrycznymi lub elektroenergetycznymi wydane na podstawie obecnie

obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów, wystarczające do realizacji

przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Robót Elektrycznych i AKPiA) jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce

zamieszkania na terytorium Polski musi posiadać zaświadczenie potwierdzające przynależność do Izby

Inżynierów Budownictwa. - Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o

spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa

w ppkt. 8.4. i w ppkt. 8.6. SIWZ..

W ogłoszeniu powinno by ć: osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tego warunku Wykonawca, musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu

zamówienia, tj. musi wskazać następujące osoby 7.1.3.1. Ekspert 1 i Ekspert 2 - zatrudnieni na stanowisku

Projektant, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) w projektowaniu

budowy lub rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz posiadający uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do projektowania obiektu

budowlanego będącego przedmiotem zamówienia wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów

prawa (lub uprawnienia w zakresie projektowania obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia

wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia

w zakresie projektowania oczyszczalni ścieków) jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

oraz Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski musi posiadać

zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa liczba osób - 2.

7.1.3.2. Ekspert 3 - Technolog - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu

technologii oczyszczalni ścieków, o przepustowości co najmniej 2 500 m3d. Osoba na tym stanowisku, w

ramach posiadanego doświadczenia zawodowego musi wykazać, iż w tym okresie uczestniczyła w realizacji

min. 2 podobnych inwestycji i brała udział w rozruchach min. 2 oczyszczalni ścieków (informacje te należy

wpisać w wykazie osób). 7.1.3.3. Ekspert 4 - Kierownik Budowy musi posiadać co najmniej 10 lat

doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert), w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierownika

budowy z zakresu budowy lub rozbudowy (przebudowy) lub modernizacji oczyszczalni ścieków (min. 3

kontrakty) oraz musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
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konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów, wystarczające do realizacji

przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Budowy ) jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich uprawnień oraz Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium

Polski musi posiadać zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

7.1.3.4. Ekspert 5 - Kierownik robót budowlanych musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do

dnia składania ofert) na stanowisku kierownika robót budowlanych z zakresu budowy lub rozbudowy

(przebudowy) lub modernizacji oczyszczalni ścieków (min. 2 kontrakty) oraz musi posiadać uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wcześniej obwiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie

pełnienia funkcji Kierownika Robót Budowlanych), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień oraz Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski musi posiadać

zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 7.1.3.5. Ekspert 6 -

Kierownik Robót Sanitarnych musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) na

stanowisku kierownika robót sanitarnych z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej ilub sieci wodociągowej

ilub oczyszczalni ścieków (min. 2 kontrakty) oraz musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi sanitarnymi wydane na

podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i

kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów, wystarczające do realizacji

przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Robót Sanitarnych) jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień oraz Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na

terytorium Polski musi posiadać zaświadczenie potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

7.1.3.6. Ekspert 6 - Kierownik Robót Elektrycznych i AKPiA musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia

(licząc do dnia składania ofert) na stanowisku kierownika robót instalacji elektrycznych i AKPiA (min. 2

kontrakty) oraz musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniające do kierowania robotami

elektrycznymi lub elektroenergetycznymi wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub

uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie

wcześniej obwiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia

funkcji Kierownika Robót Elektrycznych i AKPiA) jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień oraz Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski musi posiadać

zaświadczenie potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający uzna spełnienie

ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust.

1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) - zgodnie z

Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w ppkt. 8.4. siez - tj. Wykaz osób, sporządzony

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
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szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

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

dysponowania tymi osobami. W wykazie muszą być wskazane wszystkie osoby, o których mowa w pkt. 7.1.3.

SIWZ. Wykonawca może w Wykazie osób przedstawić osoby zdolne do wykonania zamówienia, którymi

dysponują inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem

udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego

niniejszym postępowaniem. W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na

osobach zdolnych do wykonania zamówienia, którymi dysponują inne podmioty, winien przedstawić również

dowody potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia

objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązania podmiotów dysponujących osobami

wskazanymi w Wykazie osób, do oddania tych osób Wykonawcy do dyspozycji na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. i w ppkt. 8.6. SIWZ- tj. Oświadczenie nr 3, sporządzone według

wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, potwierdzające, iż osoby, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu przedmiotu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich uprawnień..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.5).

W ogłoszeniu jest:  sytuacja ekonomiczna i finansowa opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku 7.1.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż osiągnął roczny obrót, lub posiada zobowiązania i należności,

za okres nie dłuższy niż trzy ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w

tym okresie, nie mniejszy niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w każdym roku obrotowym.

7.1.4.2. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową, w kwocie nie

mniejszej niż 5 000 000,00zł (słownie: pięć milionów złotych). 7.1.4.3. Wykonawca musi posiadać opłaconą

polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma

gwarancyjna polisy nie może być mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto ( słownie: dziesięć milionów złotych). -

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału

w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759

z póź. zm.) - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w ppkt. 8.7., w ppkt. 8.8.,

w ppkt. 8.9., w ppkt. 8.10. SIWZ..

W ogłoszeniu powinno by ć: sytuacja ekonomiczna i finansowa opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tego warunku 7.1.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż osiągnął roczny obrót, lub posiada zobowiązania i

należności, za okres nie dłuższy niż trzy ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy, to w tym okresie, nie mniejszy niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w każdym roku

obrotowym. 7.1.4.2. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową, w

kwocie nie mniejszej niż 5 000 000,00zł (słownie: pięć milionów złotych). 7.1.4.3. Wykonawca musi posiadać

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma
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gwarancyjna polisy nie może być mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto ( słownie: dziesięć milionów złotych). -

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału

w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759

z póź. zm.) - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w ppkt. 8.7.,- tj. Część

sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o

rachunkowości, również z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców nie

zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz

zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - za ten okres, potwierdzające przychód netto ze sprzedaży, nie mniejszy niż 10 000

000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w każdym roku obrotowym. Wykonawca powołujący się przy

wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów,

przedkłada również część sprawozdania finansowego, (a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta

zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku

Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów

określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres), dotyczącą podmiotu, z którego zdolności

finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy, potwierdzającą przychód netto ze sprzedaży, nie

mniejszy niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w każdym roku obrotowym). w ppkt. 8.8.,

siwz - tj. Oświadczenie nr 4 - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ,

potwierdzające, że Wykonawca nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego przez biegłego

rewidenta. Oświadczenie nr 4 wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 8.7. SIWZ składa Wykonawca, który

jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania finansowego, ale sprawozdanie to nie podlega obowiązkowi

badania przez biegłego rewidenta. w ppkt. 8.9. siwz - tj. Informację banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 5 000 000,00zł (słownie: pięć milionów złotych), wystawioną

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powołujący się przy

wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów,

przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z

którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy, potwierdzającą wysokość

posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może

przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, o których mowa w pkt. 8.7., w pkt.

8.9., w pkt. 8.10. SIWZ, wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w

wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. w ppkt. 8.10. SIWZ tj.

Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego

zamówienia. Suma gwarancyjna polisy nie może być mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć

milionów złotych). Do polisy należy dołączyć dowód jej opłacenia..
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Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.6).

W ogłoszeniu jest:  Powoływanie się na podmiot trzeci: 10.1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie

warunków, o których mowa w pkt. 7. SIWZ polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części

zamówienia, należy załączyć: 10.1.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, co jest rozumiane, że

podmioty te będą brały udział przy realizacji zamówienia, ponieważ zamówienia udziela się wykonawcy, który

posiada doświadczenie. 10.1.2. w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty, o których mowa w pkt. 9. SIWZ,

10.1.3. w odniesieniu do tych podmiotów, dokument, o którym mowa w pkt. 8.10. SIWZ, 10.1.4. w odniesieniu

do tych podmiotów, Oświadczenie nr 5, o którym mowa w pkt. 8.11. SIWZ, jeżeli z treści oświadczenia

(pkt.10.1.1.) nie będą wynikać wprost informacje podane w niniejszym oświadczeniu; 10.2. Jeżeli Wykonawca

wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 7. SIWZ polega na potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi

stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, należy załączyć: 10.2.1. pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia. 10.2.2. w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty, o których mowa w pkt. 9.

SIWZ, 10.2.3. w odniesieniu do tych podmiotów, Oświadczenie nr 5, o którym mowa w pkt. 8.11. SIWZ, jeżeli z

treści oświadczenia (pkt.10.2.1.) nie będą wynikać wprost informacje podane w niniejszym oświadczeniu; 10.3.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 7. SIWZ polega na zdolnościach

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty

te będą brały udział w realizacji części zamówienia, należy załączyć: 10.3.1. pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia. 10.3.2. w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty, o których mowa w pkt. 8.7. SIWZ, 10.3.3.

w odniesieniu do tych podmiotów, dokument, o którym mowa w pkt. 8.9. SIWZ, 10.3.4. w odniesieniu do tych

podmiotów, Oświadczenie nr 5, o którym mowa w pkt. 8.11. SIWZ, jeżeli z treści oświadczenia (pkt.10.3.1.) nie

będą wynikać wprost informacje podane w niniejszym oświadczeniu; 10.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował

zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda od

Wykonawcy, w odniesieniu do tych podmiotów, przedstawienia stosowych oświadczeń, o których mowa w

pkt.10.1.1. i/lub pkt. 10.2.1. i/lub 10.3.1.,a jeżeli z ich treści nie będą wprost wynikać informacje, o których

mowa w pkt. 8.11. SIWZ, to również Oświadczenie nr 5 stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ..

W ogłoszeniu powinno by ć: Powoływanie się na podmiot trzeci: 10.1.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie

warunków, polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących

go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, należy załączyć:

10.1.1.pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
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korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, co jest rozumiane, że podmioty te będą brały udział przy

realizacji zamówienia, ponieważ zamówienia udziela się wykonawcy, który posiada doświadczenie. 10.1.2.w

odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty, o których mowa w pkt. 9. SIWZ, - Wykaz oświadczeń lub

dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z

postępowania: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy załączyć: 9.1. Podpisane przez

Wykonawcę, stosownie do treści art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - Oświadczenie nr 2 o braku

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania

się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone

przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich i podpisane przez każdego z Wykonawców odrębnie). 9.2.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert - (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub

więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). Wykonawca

powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów,

które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu

w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określone w pkt 9. SIWZ. 9.3. Aktualne zaświadczenie właściwego

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie musi być

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - (w przypadku wspólnego

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być

złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). UWAGA: w przypadku spółek cywilnych do oferty należy

dołączyć zaświadczenie zarówno dla spółki jak i dla każdego ze wspólników. 9.4. Aktualne zaświadczenie

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie musi być

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - (w przypadku wspólnego

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być

złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). UWAGA: w przypadku spółek cywilnych do oferty należy

dołączyć zaświadczenie zarówno dla spółki jak i dla każdego ze wspólników. 9.5. Aktualną informację z

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień

publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - (w przypadku

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie

muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 9.6. Aktualną informację z Krajowego
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Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych -

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - (w przypadku wspólnego

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być

złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 9.7. W przypadku podmiotów wchodzących w skład

grupy kapitałowej - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24. ust.

2 pkt. 5 ustawy i/lub oświadczenie(dowód), z którego jasno musi wynikać, iż istniejące między nimi powiązania

nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, pomimo złożenia odrębnych ofert w tym samym postępowaniu. 9.8. W przypadku podmiotów

nienależących do grupy kapitałowej, wystarczająca będzie informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy

kapitałowej. 10.1.3. w odniesieniu do tych podmiotów, dokument, o którym mowa w pkt. 8.10. SIWZ, -

Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego

zamówienia. Suma gwarancyjna polisy nie może być mniejsza niż 10 000 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć

milionów złotych). Do polisy należy dołączyć dowód jej opłacenia. 10.1.4.w odniesieniu do tych podmiotów,

Oświadczenie nr 5, o którym mowa w pkt. 8.11. SIWZ, - tj. Oświadczenie nr 5, sporządzone według wzoru

stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, potwierdzające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu

trzeciego, sposób ich wykorzystania, charakter łączących go z podmiotem trzecim stosunków oraz zakres i

okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia. Niniejsze oświadczenie Wypełnia i załącza do

oferty ten Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.

22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), polega na

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp. Na tej podstawie

Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceni, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. - jeżeli z treści oświadczenia (pkt.10.1.1.) nie będą

wynikać wprost informacje podane w niniejszym oświadczeniu; 10.2.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie

warunków, polega na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji

części zamówienia, należy załączyć 10.2.1.pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 10.2.2.w odniesieniu do tych

podmiotów, dokumenty, o których mowa w pkt. 9. SIWZ, - tj. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają

dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: W celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o

których mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy załączyć: 9.1. Podpisane przez Wykonawcę, stosownie do treści

art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - Oświadczenie nr 2 o braku podstaw do wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie

niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe

oświadczenia dla każdego z nich i podpisane przez każdego z Wykonawców odrębnie). 9.2. Aktualny odpis z
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właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24

ust. 1 pkt. 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - (W

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców

w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). Wykonawca powołujący się przy

wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały

udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie

wymaganym dla Wykonawcy, określone w pkt 9. SIWZ. 9.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika

urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert - (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie

niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe

dokumenty dla każdego z nich). UWAGA: w przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć

zaświadczenie zarówno dla spółki jak i dla każdego ze wspólników. 9.4. Aktualne zaświadczenie właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert - (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie

niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe

dokumenty dla każdego z nich). UWAGA: w przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć

zaświadczenie zarówno dla spółki jak i dla każdego ze wspólników. 9.5. Aktualną informację z Krajowego

Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych -

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - (w przypadku wspólnego

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być

złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 9.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego

w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie

niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe

dokumenty dla każdego z nich). 9.7. W przypadku podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej - Listę

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5 ustawy i/lub

oświadczenie(dowód), z którego jasno musi wynikać, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do

zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pomimo

złożenia odrębnych ofert w tym samym postępowaniu. 9.8. W przypadku podmiotów nienależących do grupy

kapitałowej, wystarczająca będzie informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej. 10.2.3.w

odniesieniu do tych podmiotów, Oświadczenie nr 5, o którym mowa w pkt. 8.11. SIWZ, - tj. Oświadczenie nr 5,

sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, potwierdzające zakres dostępnych
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Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, charakter łączących go z podmiotem

trzecim stosunków oraz zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia. Niniejsze

oświadczenie Wypełnia i załącza do oferty ten Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113,

poz. 759 z póź. zm.), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy

pzp. Na tej podstawie Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych

podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceni, czy stosunek łączący

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. - jeżeli z treści oświadczenia

(pkt.10.2.1.) nie będą wynikać wprost informacje podane w niniejszym oświadczeniu; 10.3.Jeżeli Wykonawca

wykazując spełnianie warunków, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części

zamówienia, należy załączyć: 10.3.1.pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 10.3.2.w odniesieniu do tych

podmiotów, dokumenty, o których mowa w pkt. 8.7. SIWZ, - tj. Część sprawozdania finansowego, a jeżeli

podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o

badanej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania

finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż

ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, potwierdzające

przychód netto ze sprzedaży, nie mniejszy niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w każdym

roku obrotowym. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada również część sprawozdania finansowego, (a jeżeli

podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o

badanej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania

finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż

ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres), dotyczącą

podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy, potwierdzającą

przychód netto ze sprzedaży, nie mniejszy niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w każdym

roku obrotowym). 10.3.3.w odniesieniu do tych podmiotów, dokument, o którym mowa w pkt. 8.9. SIWZ, - tj.

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych

środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 5 000 000,00zł (słownie:

pięć milionów złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność

finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy,

potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową,

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej

przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, o

których mowa w pkt. 8.7., w pkt. 8.9., w pkt. 8.10. SIWZ, wymaganych przez Zamawiającego, może
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przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez

Zamawiającego warunku. 10.3.4. w odniesieniu do tych podmiotów, Oświadczenie nr 5, o którym mowa w pkt.

8.11. SIWZ, - tj. Oświadczenie nr 5, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ,

potwierdzające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania,

charakter łączących go z podmiotem trzecim stosunków oraz zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy

wykonywaniu zamówienia. Niniejsze oświadczenie Wypełnia i załącza do oferty ten Wykonawca, który

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), polega na zasobach innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp. Na tej podstawie Zamawiający dokona oceny, czy

Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania

zamówienia oraz oceni, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do

ich zasobów. - jeżeli z treści oświadczenia (pkt.10.3.1.) nie będą wynikać wprost informacje podane w

niniejszym oświadczeniu;.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.2.1).

W ogłoszeniu jest:  kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia 1- cena -

70 2 - parametry techniczne - zainstalowana moc - 10 3- parametry techniczne - energochłonność - 10 4-

długość terminu gwarancji - (5 lat i powyżej) - 10.

W ogłoszeniu powinno by ć: kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia

1- cena - 75 2 - parametry techniczne - zainstalowana moc - 5 3- parametry techniczne - energochłonność - 10

4- długość terminu gwarancji - (5 lat i powyżej) - 10.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  termin składania ofert 17.06.2013r. godzina 14:30..

W ogłoszeniu powinno by ć: termin składania ofert 28.06.2013r. godzina 14:30..
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