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Ogłoszenie nr 540020088-N-2020 z dnia 03-02-2020 r.

Michałowice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 540020087-N-2020 

Data: 03/02/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowice, Krajowy numer identyfikacyjny 01326929000000, ul. Aleja Powstańców

Warszawy  1, 05-816  Michałowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 350 91 91, e-mail

przetargi@michalowice.pl, faks 22 350 91 01. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.michalowice.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 7 

W ogłoszeniu jest: W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych.

zobowiązany jest 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. 1) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,

czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich

zasobów, Zamawiający żąda, aby przedstawiony mu dokument (lub dokumenty) określał w
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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; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

oznacza, że podmiot udostępniający zasoby zrealizuje roboty budowlane, których wskazane

zdolności dotyczą; 2) 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. 3) Jeżeli Wykonawca wykazując

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Zamawiający ŻĄDA od wykonawcy

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w pkt.3.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu, BEZ DODATKOWEGO

WEZWANIA, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych według

wzoru określonego w załączniku 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. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których

mowa w pkt. 11.2.3 SIWZ: ppkt. 1–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert), b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa

w ppkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,
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ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

W ogłoszeniu powinno być: Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień

składania ofert oświadczenie o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie

wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych.

zobowiązany jest 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. 1) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,

czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich

zasobów, Zamawiający żąda, aby przedstawiony mu dokument (lub dokumenty) określał 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; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

oznacza, że podmiot udostępniający zasoby zrealizuje roboty budowlane, których wskazane

zdolności dotyczą; 2) 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. 3) Jeżeli Wykonawca wykazując

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Zamawiający ŻĄDA od wykonawcy

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w pkt.3.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
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mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu, BEZ DODATKOWEGO

WEZWANIA, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych według

wzoru określonego w załączniku 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. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których

mowa w pkt. 11.2.3 SIWZ: ppkt. 1–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert), b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa

w ppkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 


