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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 653839-N-2018

Data: 27/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60770   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61

8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809.

Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na

który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów: miesiącach: lub dniach: 91

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III
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Punkt: 7

W ogłoszeniu jest: W przypadku podmiotów występujących wspólnie Wykonawca

zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w pkt 12.2, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11

oraz dokumenty dotyczące przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (zał. nr 4) dla

każdego z podmiotów określonych w umowie regulującej współpracę podmiotów. Wypełniony

i podpisany formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ. Wraz z formularzem ofertowym należy

przedłożyć również: Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy oferta jest składana w imieniu

Wykonawcy przez osobę, której umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych

do oferty

W ogłoszeniu powinno być: W przypadku podmiotów występujących wspólnie Wykonawca

zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w pkt 12.2, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11

oraz dokumenty dotyczące przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (zał. nr 4) dla

każdego z podmiotów określonych w umowie regulującej współpracę podmiotów. Dokumenty,

o których mowa w pkt 12.7, 12.8, 12.9, 12.10 mogą być przedstawione w formie oryginału lub

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem

dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega

Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo

Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Jeżeli Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów określonych w pkt 12.8-12.10. przedkłada: 1) dokument wystawiony w kraju, w

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: a) nie otwarto

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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 pkt

12.8-12.10, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy ze

wskazaniem osoby lub osób do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał

dotyczyć złożone, przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym,
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub tej osoby. Jeżeli

Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

pkt 11.1 niniejszej Specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 22a ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części

zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 12.8, 12.9, 12.10, 12.11.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 2.

W ogłoszeniu jest: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia

określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie

wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje

następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

W ogłoszeniu powinno być: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy

wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje

wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający

przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia

określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24

ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
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