Kowalewo Pomorskie dnia 07.01.2014 r.
GKiM 271. 1.2014
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług
komunalnych w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowalewo
Pomorskie.
Gmina Kowalewo Pomorskie na podstawie art. 11 ust. 4 w związku z art.38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późń.zm.)
dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, zamieszczonym w Biuletynie
Zamówień Publicznych nr 1844-2014 w dniu 02.01.2014 r., na stronie BIP Gminy Kowalewo
Pomorskie www.kowalewopomorskie.ornet.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
w dniu 02.01.2014 r. oraz zmiany treści SIWZ.
Zakres modyfikacji jest następujący:
I. W ogłoszeniu o zamówieniu pkt. III.4.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
–
było:
„ - potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencję;
- 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”.
–

powinno być:
„ - wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzeni działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania 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;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
do dysponowani tymi zasobami;
- 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”.

II. 1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 6.1. W zakresie wykazania spełnienia
przez wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
–

było: „1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca i inne zatrudnione przez niego osoby, działające pod jego nadzorem, posiadają
ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez te osoby”.

–

powinno być:
„ 1) wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzeni działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania 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;
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
do dysponowani tymi zasobami;
5) 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”.

II. 2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 6.4.3.
– wykreśla się zapis:
„Informację dotyczącą dotychczasowego doświadczenia w zakresie kierowania gospodarką
mieszkaniową, zarówno dla zakładu (przedsiębiorstwa) i osoby licencjonowanej,
z podaniem stażu zarządzania oraz wielkości zarządzanego majątku, popartych
ewentualnymi referencjami,
III. W „FORMULARZU OFERTY” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ w pkt. 4
– wykreśla się pkt. 4:
„Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy –
Prawo zamówień publicznych, oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty
potwierdzające spełnienie tych warunków”.
W pozostałym zakresie ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ pozostaje niezmieniona.
/-/ z up. Burmistrza
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca- Pełnomocnik Burmistrza
W. Chmielewicz

