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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 165847-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tychy
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy z uzyskaniem stosownego
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy stanowiący
załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ...
Termin składania ofert: 2016-08-12

Numer ogłoszenia: 168717 - 2016; data zamieszczenia: 29.07.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 165847 - 2016 data 27.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
"Śródmieście" Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, woj. śląskie, fax. 32 325 72 14.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.5).
W ogłoszeniu jest: 5.1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w
wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego..
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w
wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: 9.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie:
piętnaście tysięcy złotych 00/100 PLN), 9.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem z
konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego: Rachunek: 85 1240 2975 1111 0010 6259 8096
Pekao SA b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach
ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ppkt b do e dokument
winien być wystawiony na Śródmieście Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy. Niniejszy dokument
należy dołączyć do oferty..
W ogłoszeniu powinno być: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000,00 PLN
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 PLN), Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania
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ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem z
konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego: Rachunek: 85 1240 2975 1111 0010 6259 8096
Pekao SA b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach
ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ppkt b do e dokument
winien być wystawiony na Śródmieście Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy. Niniejszy dokument
należy dołączyć do oferty..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).
W ogłoszeniu jest: 6.1 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ustawy Pzp dotyczące: 6.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 6.1.2. posiadania
wiedzy i doświadczenia; 6.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia; 6.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia..
W ogłoszeniu powinno być: nie dotyczy.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: 6.4 W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia, zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wymagane jest wykonanie z należytą starannością: - co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na
budowie lub przebudowie ciągu pieszo - rowerowego w technologii kostki brukowej w ilości min.3.500 m2 i
wartości co najmniej 900.000,00 zł netto obejmującej również swym zakresem m.in. oświetlenie
elektryczne, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) - załącznik nr 5 do SIWZ..
W ogłoszeniu powinno być: - Wymagane jest wykonanie z należytą starannością: - co najmniej jednej
roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie ciągu pieszo - rowerowego w technologii kostki
brukowej w ilości min.3.500 m2 i wartości co najmniej 900.000,00 zł netto obejmującej również swym
zakresem m.in. oświetlenie elektryczne, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) - załącznik nr
5 do SIWZ..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
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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. - Wymagane jest dysponowanie osobą/osobami z
uprawnieniami : - do PROJEKTOWANIA w specjalności drogowej, - do PROJEKTOWANIA w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej, - do KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI w specjalności konstrukcyjno
- budowlanej - do OŚWIETLENIA uprawnienia elektryczne - oraz PROJEKTANTEM krajobrazu z
wykształceniem wyższym - załącznik nr 4 do SIWZ...
W ogłoszeniu powinno być: - Wymagane jest dysponowanie osobą/osobami z uprawnieniami : - do
PROJEKTOWANIA w specjalności drogowej, - do PROJEKTOWANIA w specjalności konstrukcyjno budowlanej, - do KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do OŚWIETLENIA uprawnienia elektryczne - oraz PROJEKTANTEM krajobrazu z wykształceniem wyższym
- załącznik nr 4 do SIWZ...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).
W ogłoszeniu jest: 6.10 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda
następujących dokumentów: 6.10.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2a do
SIWZ; 6.10.2. aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert; 6.10.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert; 6.10.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert; 6.11 Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia z udziału w
postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia..
W ogłoszeniu powinno być: nie dotyczy.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).
W ogłoszeniu jest: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
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czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, szczególności koncesje, zezwolenia
lub licencje; - wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone; -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; -oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień; Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada
następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: -inne
dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: 6.10.3. aktualnego zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6.10.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;.
W ogłoszeniu powinno być: -wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - wykazu 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; -oświadczenia, że osoby,
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które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: 18.2 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający przewiduje
możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty..
W ogłoszeniu powinno być: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający
przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jedynie w następujących
przypadkach: a) w razie wystąpienia siły wyższej, czyli losowego zdarzenia zewnętrznego, którego skutków
nie da się przewidzieć, np. intensywne opady atmosferyczne, huragan, a także w razie konieczności
podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wystąpienia siły wyższej, b) w razie zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin wykonania przedmiotu
umowy, c) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron i niezawinionych przez Wykonawcę,
a związanych z opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień,
pozwoleń, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących
przepisów prawa...
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do
przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć do oferty: a) załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony
formularz oferty, b) załącznik nr 1 a do SIWZ - wypełnione zbiorcze zestawienie kosztów, c) pełnomocnictwo
lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy
jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów, d)dowód wpłaty
wadium, e) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
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