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Ogłoszenie nr 500059480-N-2018 z dnia 19-03-2018 r.

Warszawa:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 533302-N-2018 

Data: 19/03/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe, Krajowy numer identyfikacyjny

015259640-00073, ul. ul. Grochowska  274, 03-841  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,

tel. 22 4435509, e-mail ppl.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 4435552. 

Adres strony internetowej (url): www.pragapld.waw.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: Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę, w skład której

wchodzi: 1. Wypełniony Formularz oferty zgodny ze wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ. 2.

Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi, w pkt 6 SIWZ. 3. Kosztorys

ofertowy sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załączniki nr 9 i 10 do SIWZ). 4.

Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu na

podstawie art. 25 ust 1 pkt 1) ustawy Pzp – wg. załącznika nr 2. W przypadku podmiotów

występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 5. Oświadczenie

Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika

nr 3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z
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Wykonawców. 6. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub

zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym

zasobem tych podmiotów - składa w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca

składa zobowiązanie w formie oryginału – wg załącznika nr 4, Zamawiający wymaga aby

składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności: • zakresu dostępnych

Wykonawcy zasobów innego podmiotu • sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez

Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, • zakresu i okresu 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, których wskazane zdolności

dotyczą (podwykonawstwo). 7. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest

składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną

osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy). 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę, w skład

której wchodzi: 1. Wypełniony Formularz oferty zgodny ze wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ.

2. Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi, w pkt 6 SIWZ. 3. Oświadczenie

Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25

ust 1 pkt 1) ustawy Pzp – wg. załącznika nr 2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie

oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika nr 3. W przypadku

podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 5. W

przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych

podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów -

składa w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie w

formie oryginału – wg załącznika nr 4, Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał

informacje dotyczące w szczególności: • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego

podmiotu • sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu

zamówienia, • zakresu i okresu 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, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo). 6.
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Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty

występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w

dokumencie rejestrowym Wykonawcy). 

 


