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Ogłoszenie nr 540026804-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.
Pilchowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 509004-N-2019
Data: 31/01/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pilchowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00068785300000, ul. Damrota 6, 44-145
Pilchowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 65 21, e-mail szczepanska.m@pilchowice.pl,
kierownik.izp@pilchowice.pl, faks 32 235 69 38.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pilchowice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-02-15, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-02-20, godzina: 09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: 3) Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
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potrzeby realizacji zamówienia. Dokument należy złożyć w oryginale i musi zawierać co
najmniej: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą. 4) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań
równoważnych w przypadku ich zaoferowania przez wykonawcę. 5) Wykonawca, w terminie
3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej
zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi
załącznik nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: 3) Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się
wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument należy złożyć
w oryginale i musi zawierać co najmniej: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; czy podmiot, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4) Dokumenty
uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych w przypadku ich zaoferowania
przez wykonawcę. 5) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z
otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, przekazuje oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6) Kosztorysy
ofertowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej. UWAGA: Przedmiar robót należy
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traktować jako element pomocniczy, jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy kosztorysem
ofertowym, a przedmiarem robót oraz pominięcia pozycji nie będą miały wpływu na
prawidłowość obliczonej ceny oferty

