
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 433116-2013 z dnia 2013-10-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łomianki

Opis przedmiotu zamówienia - PKT. 41 SIWZ 41.1.Szczegółowy zakres inwestycji Przedmiotem zamówienia jest

Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Górnych - ulice: Orzechowa,

Podleśna, Krzywa,...

Termin składania ofert: 2013-12-04

Numer ogłoszenia: 462726 - 2013; data zamieszczenia : 13.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  433116 - 2013 data 23.10.2013 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 dokonania oceny spełaniania tego warunku O udzielenie

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

w tym: - 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 2013r.,

poz.907) - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w ppkt. 9.2. SIWZ, tj.

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.(czyli: 9. 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
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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

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
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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.).

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonania oceny spełaniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania, w tym: - 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 2013r., poz.907) - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.4.1.

W ogłoszeniu jest:  W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu nalezy przedłozyc:

potwierdzenie posiadania uprawnien do wykonywania określonej dzilalnosci lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania, w szcególności koncesje, zezwolenia lub licencje.

W ogłoszeniu powinno by ć: W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa

w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu nalezy przedłozyc:

NINIEJSZY PUNKT ZOSTAJE SKREŚLONY, POZOSTAŁY WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ

POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.6).

W ogłoszeniu jest:  INNE DOKUMENTY 13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

13.1. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

dokumenty wymienione w pkt. 9 SIWZ i w pkt. 8.10. SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe

dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie przez wszystkich członków

konsorcjum..

W ogłoszeniu powinno by ć: INNE DOKUMENTY 13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia: 13.1. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia dokumenty wymienione w pkt. 9 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe

dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie przez wszystkich członków

konsorcjum..

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

W ogłoszeniu jest:  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU LUB OFERT: 04.12.2013 GODZINA 10:30.

W ogłoszeniu powinno by ć: TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU LUB OFERT: 06.12.2013 GODZINA 10:30.

II.2) Tekst, który nale ży doda ć:

Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  IV.4.16.
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Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  W ZWIĄZKU ZW ZMIANAMI, KTÓRE ZAMAWIAJĄCY

WPROWADZIŁ DO TERŚCI SIWZ, MODYFIKACJI ULEGA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO NIEJ. ZMIENIE ULEGA W ZWIĄZKU Z TYM TERMIN

SKŁADANIA OFERT, KTÓRY ZAMAWIAJĄCY WYZNACZA NA DZIEŃ 06.12.2013R. NA GODZ: 10:30.

oTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIE DNIA 06.12.2013R. O GODZ: 11:00..
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