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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 28960 - 2014 data 24.01.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 74 151 

881 do 885 wew. 123, fax. 74 8155445. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3). 

• W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykaz 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świ adczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 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 inform acją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

Wykonawca oświadczy, że osoba lub osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówieni posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie 

niezbędne do wykonania zamówienia - załącznik n r 4; Ocena spełnienia przez 

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 

wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia. 

• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku Zamawiający żąda załączenia do 

oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp. - załącznik nr 2 do oferty. Ocena spełnienia 

przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 

wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4). 

• W ogłoszeniu jest: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. W celu 

wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku Zamawiający żąda załączenia do oferty 

oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp. - załącznik nr 2 do oferty. Ocena spełnienia przez 

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 

wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia. 

• W ogłoszeniu powinno być: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świ adczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie 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 inform acją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; Wykonawca oświadczy, że osoba lub osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówieni posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia - załącznik n r 4; 

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana 

na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1). 

• W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykaz 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 



odpowiedzialnych za świ adczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 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 inform acją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

Wykonawca oświadczy, że osoba lub osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówieni posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie 

niezbędne do wykonania zamówienia - załącznik n r 4; Ocena spełnienia przez 

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 

wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do 

wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego w arunku o 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. W celu wykazania spełnienia 

przez Wykonawcę warunku Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia 

Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp. - załącznik nr 2 do oferty. Ocena spełnienia przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego 

oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i 

finansowa Opis spos obu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie 

precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. W celu wykazania spełnienia przez 

Wykonawcę warunku Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o 

spełnieniu warunków udziału w postępo waniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 

ustawy Pzp. - załącznik nr 2 do oferty. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według 

formuły: spełnia/nie spełnia. III.4) INFOR MACJA O OŚWIADCZENIACH LUB 

DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonaw cę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w ok resie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresiewraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiot ów, na rzecz których dostawy 

lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. 

• W ogłoszeniu powinno być: a) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. - wg załącznika nr 2; 

b)wykaz wykonanych, 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 prowadzenia 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- wg załącznika nr 3; b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie 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; Wykonawca oświadczy, że osoba lub osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia -załącznik nr 4; Ocena 

spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 



podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.2). 

• W ogłoszeniu jest: oświadc zenie o braku podstaw do wykluczenia; 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie 

właściwego naczelnika ur zędu 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy R olniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; aktualną informację z Krajo wego Rejestru Karnego w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną in formację z Krajowego Rejestru 

Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofer t; aktualną informację z 

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w z akresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 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 wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;. 

 


