
Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 312730-2015 z dnia 2015-11-19 r. Og oszenie o zamówieniu - Tuchów
1. Przedmiot zamówienia obejmuje Termin sk adania ofert: 2015-12-04

Numer og oszenia: 324260 - 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015

OG OSZENIE O ZMIANIE OG OSZENIA

Og oszenie dotyczy: Og oszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym og oszeniu: 312730 - 2015 data 19.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

Spó ka Komunalna "Dorzecze Bia ej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, woj. ma opolskie,

tel. 014 6525379, 6506204, fax. 014 6525141.

SEKCJA II: ZMIANY W OG OSZENIU

II.1) Tekst, który nale y zmieni :

Miejsce, w którym znajduje si  zmieniany tekst: III.3.2).

W og oszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku W post powaniu o udzielenie

zamówienia mog  bra  udzia  wykonawcy, którzy spe niaj  warunki dotycz ce: 1) posiadania wiedzy i

do wiadczenia tj. W okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres

prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, wykonanie nale ycie wraz z podaniem ich warto ci,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us ugi zosta y wykonane, oraz za czeniem

dowodów, czy zosta y wykonane lub s  wykonywane nale ycie: a. przy ubieganiu si  o zamówienie na cz

I: - co najmniej jednej (1) us ugi polegaj cej na wykonaniu projektu budowlanego dla budowy lub rozbudowy

sieci kanalizacji sanitarnej d ugo ci co najmniej 14 km wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na

budow  oraz - co najmniej jednej (1) us ugi polegaj cej na wykonaniu projektu budowlanego dla budowy lub

rozbudowy sieci wodoci gowej o d ugo ci co najmniej 10 km wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji

pozwolenia na budow . Uwaga. Zamawiaj cy dopuszcza wykazanie si  wykonaniem p/w prac w ramach

oddzielnych umów. b. przy ubieganiu si  o zamówienie na cz  II: - co najmniej jednej (1) us ugi polegaj cej

na wykonaniu projektu budowlanego dla budowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o d ugo ci co

najmniej 8 km sieci wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow  oraz - co najmniej jednej

(1) us ugi polegaj cej na wykonaniu projektu budowlanego dla budowy lub rozbudowy sieci wodoci gowej o

ugo ci co najmniej 7 km wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow . Uwaga.

Zamawiaj cy dopuszcza wykazanie si  wykonaniem p/w prac w ramach oddzielnych umów. W przypadku

ubiegania si  przez Wykonawc  o zamówienie na obie cz ci, Zamawiaj cy nie dopuszcza wykazania si

wykonaniem tych samych us ug. W celu potwierdzenia spe niania niniejszego warunku (w przypadku

wspólnego ubiegania si  dwóch lub wi cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana
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dzie ich czna wiedza i do wiadczenie): wykonawcy zobowi zani s  przed  wykaz wykonanych us ug

sporz dzony wed ug wzoru stanowi cego za cznik nr 4.1a i/lub 4.1b do SIWZ (stosownie do cz ci na któr

sk adana jest oferta) oraz dowody dotycz ce najwa niejszych prac, okre laj cych, czy prace te zosta y

wykonane w sposób nale yty. Dowodami o których mowa powy ej s  dokumenty o których mowa w § 1 ust. 2

z zastrze eniem § 1 ust. 3 oraz § 9 ust. 2Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te

dokumenty mog  by  sk adne. W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzaj c spe nianie tego warunku polega

na wiedzy i do wiadczeniu, którymi dysponuj  inne podmioty, winien przedstawi  równie  dokumenty

potwierdzaj ce, e Wykonawca b dzie dysponowa  wiedz  i do wiadczeniem do realizacji zamówienia

obj tego niniejszym post powaniem, np. pisemne zobowi zania wykonawców dysponuj cych wiedz  i

do wiadczeniem w Za czniku nr 4.1 do oddania tych zasobów Wykonawcy do dyspozycji na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, zgodnie z za cznikiem nr 4.2 do SIWZ..

W og oszeniu powinno by : Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku W post powaniu o

udzielenie zamówienia mog  bra  udzia  wykonawcy, którzy spe niaj  warunki dotycz ce: 1) posiadania

wiedzy i do wiadczenia tj. W okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres

prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, wykonanie nale ycie wraz z podaniem ich warto ci,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us ugi zosta y wykonane, oraz za czeniem

dowodów, czy zosta y wykonane lub s  wykonywane nale ycie: a. przy ubieganiu si  o zamówienie na cz

I: - co najmniej jednej (1) us ugi polegaj cej na wykonaniu projektu budowlanego dla budowy lub rozbudowy

sieci kanalizacji sanitarnej d ugo ci co najmniej 14 km wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na

budow  oraz - co najmniej jednej (1) us ugi polegaj cej na wykonaniu projektu budowlanego dla budowy lub

rozbudowy sieci wodoci gowej o d ugo ci co najmniej 10 km wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji

pozwolenia na budow . Uwaga. Zamawiaj cy dopuszcza wykazanie si  wykonaniem p/w prac w ramach

oddzielnych umów. b. przy ubieganiu si  o zamówienie na cz  II: - co najmniej jednej (1) us ugi polegaj cej

na wykonaniu projektu budowlanego dla budowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o d ugo ci co

najmniej 8 km sieci wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow  oraz - co najmniej jednej

(1) us ugi polegaj cej na wykonaniu projektu budowlanego dla budowy lub rozbudowy sieci wodoci gowej o

ugo ci co najmniej 7 km wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budow . Uwaga.

Zamawiaj cy dopuszcza wykazanie si  wykonaniem p/w prac w ramach oddzielnych umów. Uwaga czna do

ppkt a. i b. W przypadku gdy Wykonawca ubiega si  o dwie cz ci zamówienia, Zamawiaj cy dopuszcza

wykazanie si  wykonaniem projektu(ów) budowlanego(ych) w ramach tzw. jednego kontraktu, w ramach

którego Wykonawca wykona  kilka projektów budowanych dla których uzyska  oddzielne pozwolenia na

budow  i które swoim zakresem odpowiadaj  co najmniej zakresom wskazanym w kolejnych tiretach w ppkt a.

i b. W celu potwierdzenia spe niania niniejszego warunku (w przypadku wspólnego ubiegania si  dwóch lub

wi cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana b dzie ich czna wiedza i

do wiadczenie): wykonawcy zobowi zani s  przed  wykaz wykonanych us ug sporz dzony wed ug wzoru

stanowi cego za cznik nr 4.1a i/lub 4.1b do SIWZ (stosownie do cz ci na któr  sk adana jest oferta) oraz

dowody dotycz ce najwa niejszych prac, okre laj cych, czy prace te zosta y wykonane w sposób nale yty.
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Dowodami o których mowa powy ej s  dokumenty o których mowa w § 1 ust. 2 z zastrze eniem § 1 ust. 3

oraz § 9 ust. 2Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów,

jakich mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog  by  sk adne. W

przypadku, gdy Wykonawca potwierdzaj c spe nianie tego warunku polega na wiedzy i do wiadczeniu,

którymi dysponuj  inne podmioty, winien przedstawi  równie  dokumenty potwierdzaj ce, e Wykonawca

dzie dysponowa  wiedz  i do wiadczeniem do realizacji zamówienia obj tego niniejszym post powaniem,

np. pisemne zobowi zania wykonawców dysponuj cych wiedz  i do wiadczeniem w Za czniku nr 4.1 do

oddania tych zasobów Wykonawcy do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

przedmiotowego zamówienia, zgodnie z za cznikiem nr 4.2 do SIWZ..

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

W og oszeniu jest: 04.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Spó ka Komunalna Sp. z o.o., 33-170 Tuchów, ul.

Jana III Sobieskiego 69C, sekretariat..

W og oszeniu powinno by : 07.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Spó ka Komunalna Sp. z o.o., 33-170

Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C, sekretariat..
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