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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gdański Teatr Szekspirowski Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Ogarna 101

Miejscowość:  Gdańsk Kod pocztowy:  80-826 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 228259173

Osoba do kontaktów:  Marcin Sanner, Piotr Pałka

E-mail:  bud-invent@alpha.pl Faks:  +48 228258715

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.teatrszekspirowski.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa i instalacja wyposażenia teatralnego wbudowanego i ruchomego oraz wyposażenia technologicznego
dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – Część 2, obejmująca swym zakresem: 1) Okładzinę Sali teatralnej
zgodnie z projektem wnętrz; 2) Okładzinę foyer zgodnie z projektem wnętrz; 3) Okładzinę szatni zgodnie
z projektem wnętrz; 4) Mosiężne maskownice elementów wentylacji Teatru; 5) Drewniane balustrady; 6)
Drewnianą podłogę zapadni scenicznych i widowni

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Dostawa i instalacja wyposażenia teatralnego wbudowanego
i ruchomego oraz wyposażenia technologicznego dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – Część 2”,
obejmująca swym zakresem:
1) Okładzinę Sali teatralnej zgodnie z projektem wnętrz;
2) Okładzinę foyer zgodnie z projektem wnętrz;
3) Okładzinę szatni zgodnie z projektem wnętrz;
4) Mosiężne maskownice elementów wentylacji Teatru;
5) Drewniane balustrady;
6) Drewnianą podłogę zapadni scenicznych i widowni;
– zwana dalej „Dostawą”.
2. Wyposażenie wnętrz teatru dostarczone w ramach realizacji Umowy musi spełniać następujące wymogi:
1) musi być fabrycznie nowe, nie używane wcześniej w innych projektach;
2) nie może być częścią żadnego projektu oferowanego dla innych podmiotów na terenie Unii Europejskiej
przez Wykonawcę.
3. Zamawiający wymaga, udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane Dostawy zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Załączniku nr 11 do SIWZ (Karta gwarancyjna). Okres rękojmi za wady jest równy okresowi
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały sprzęt posiadały certyfikaty, atesty, świadectwa
dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt i materiały
spełniają wymagane prawem przepisy i normy.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania każdorazowo przed montażem przedstawienia
dokumentacji materiałowej, a w przypadkach szczególnych (np.: detale architektoniczne, drobne elementy
wykończenia, drobne wyposażenie sceniczne) – fotografii lub próbek materiałowych w celu potwierdzenia
zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych materiałów własnym transportem, na własny koszt
i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku i instalacji własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi w terminie
określonym w SIWZ lub przez Zamawiającego

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 44113330  
Dodatkowe przedmioty 39290000  
 45432210  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/PN/2.6/GTS/12

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_GTS
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-034496   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 051-083608  z dnia:  13/03/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
11/03/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu :

Zamiast:

1. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest „Dostawa
i instalacja wyposażenia
teatralnego wbudowanego i
ruchomego oraz wyposażenia
technologicznego dla Gdańskiego
Teatru Szekspirowskiego – Część 2”,
obejmująca swym zakresem:
1) Okładzinę Sali teatralnej zgodnie z
projektem wnętrz;
2) Okładzinę foyer zgodnie z
projektem wnętrz;
3) Okładzinę szatni zgodnie z
projektem wnętrz;
4) Mosiężne maskownice elementów
wentylacji Teatru;
5) Drewniane balustrady;
6) Drewnianą podłogę zapadni
scenicznych i widowni;
– zwana dalej „Dostawą”.
2. Wyposażenie wnętrz teatru
dostarczone w ramach realizacji

Powinno być:

1. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest „Dostawa
i instalacja wyposażenia
teatralnego wbudowanego i
ruchomego oraz wyposażenia
technologicznego dla Gdańskiego
Teatru Szekspirowskiego – Część 2”,
obejmująca swym zakresem:
1) Okładzinę Sali teatralnej zgodnie z
projektem wnętrz;
2) Okładzinę foyer zgodnie z
projektem wnętrz;
3) Okładzinę szatni zgodnie z
projektem wnętrz;
4) Mosiężne maskownice elementów
wentylacji Teatru;
5) Drewniane balustrady;
6) Drewnianą podłogę zapadni
scenicznych i widowni.
– zwana dalej „Dostawą” lub
„Przedmiotem zamówienia”.
2. Szczegółowy zakres i opis
Przedmiotu zamówienia znajduje
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Umowy musi spełniać następujące
wymogi:
1) musi być fabrycznie nowe,
nie używane wcześniej w innych
projektach;
2) nie może być częścią żadnego
projektu oferowanego dla innych
podmiotów na terenie Unii
Europejskiej przez Wykonawcę.
3. Zamawiający wymaga, udzielenia
pisemnej gwarancji na wykonane
Dostawy zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Załączniku nr 11 do
SIWZ (Karta gwarancyjna). Okres
rękojmi za wady jest równy okresowi
gwarancji udzielonej przez
Wykonawcę.
4. Zamawiający wymaga, aby
dostarczone materiały sprzęt
posiadały certyfikaty, atesty,
świadectwa
dopuszczenia do użytkowania itp. lub
inną dokumentację potwierdzającą,
że oferowany sprzęt i materiały
spełniają wymagane prawem
przepisy i normy.
5. W celu potwierdzenia, że
oferowane materiały odpowiadają
wymaganiom określonym
przez Zamawiającego w SIWZ,
Zamawiający zastrzega sobie
prawo do żądania każdorazowo
przed montażem przedstawienia
dokumentacji materiałowej, a w
przypadkach szczególnych (np.:
detale architektoniczne, drobne
elementy wykończenia, drobne
wyposażenie sceniczne) – fotografii
lub próbek materiałowych w
celu potwierdzenia zapewnienia
odpowiedniej jakości realizowanego
zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się
do dostarczenia niezbędnych
materiałów własnym transportem,
na własny koszt i na własne ryzyko
oraz dokona rozładunku i instalacji
własnymi zasobami ludzkimi i
sprzętowymi w terminie określonym
w SIWZ lub przez Zamawiającego

się w Załączniku nr 9 i 10 do SIWZ -
dokumentacji technicznej.
3. Opis projektu architektoniczno-
budowlanego został dołączony
do opisu Przedmiotu zamówienia,
w celu wykorzystania jego
zapisów, dotyczących przedmiotu
zamówienia, w procesie
przygotowania ofert oraz podczas
realizacji umowy.
Wykonawcy w toku niniejszego
postępowania przetargowego winni
w sposób szczegółowy zaznajomić
się z niniejszą dokumentacją
przetargową (w tym dokumentacją
techniczną), a wszelkie pytania i
uwagi winni kierować w sposób
opisany w Rozdziale 7 SIWZ
do Zamawiającego celem ich
wyjaśnienia.
4. Wyposażenie wnętrz teatru
dostarczone w ramach realizacji
Umowy musi spełniać następujące
wymogi:
1) musi być fabrycznie nowe,
nie używane wcześniej w innych
projektach;
2) nie może być częścią żadnego
projektu oferowanego dla innych
podmiotów na terenie Unii
Europejskiej przez Wykonawcę.
5. Zamawiający wymaga, udzielenia
pisemnej 36 miesięcznej gwarancji
na wykonane Dostawy i użyte
materiały zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Załączniku nr 11
do SIWZ (Karta gwarancyjna).
Okres rękojmi za wady jest równy
okresowi gwarancji udzielonej przez
Wykonawcę.
6. Zamawiający wymaga, aby
dostarczony sprzęt i materiały
posiadały certyfikaty, atesty,
świadectwa dopuszczenia
do użytkowania itp. lub inną
dokumentację potwierdzającą,
że oferowany sprzęt i materiały
spełniają wymagane prawem
przepisy i normy.
7. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający
użył w dokumentacji technicznej
nazw producentów, marek bądź
znaków towarowych Zamawiający
dopuszcza do zastosowania
materiały lub wyroby równoważne.
W celu ustalenia czy oferowane
przez Wykonawcę materiały,
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wyroby i urządzenia spełniają
wymagania techniczne im stawiane,
Wykonawca winien wykazać w
treści oferty na sporządzonym przez
niego zestawieniu, że oferowane
przez niego wyroby, materiały
oraz urządzenia są równoważne,
zważając na wymagania techniczne
materiałów, wyrobów i urządzeń
z uwzględnieniem wymagań
technicznych określonych w
dokumentacji technicznej.
1) W przypadku wątpliwości
Wykonawcy co do równoważności
oferowanych materiałów lub
wyrobów z wymaganiami
Zamawiającego Wykonawca winien
wystąpić do Zamawiającego ze
stosownym zapytaniem w trybie
określonym w art. 38 ust. 1 Ustawy.
2) Szczegółowe warunki odnoszące
się do równoważności zawiera
dokumentacja techniczna:
Opis Przedmiotu Zamówienia,
Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót.
8. W celu potwierdzenia, że
oferowane materiały odpowiadają
wymaganiom określonym
przez Zamawiającego w SIWZ,
Zamawiający zastrzega sobie
prawo do żądania każdorazowo
przed montażem przedstawienia
dokumentacji materiałowej, a w
przypadkach szczególnych (np.;
detale architektoniczne, drobne
elementy wykończenia, drobne
wyposażenie sceniczne) – fotografii
lub próbek materiałowych w
celu potwierdzenia zapewnienia
odpowiedniej jakości realizowanego
zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązuje się
do dostarczenia niezbędnych
materiałów własnym transportem,
na własny koszt i na własne ryzyko
oraz dokona rozładunku i instalacji
własnymi zasobami ludzkimi i
sprzętowymi w terminie określonym
w SIWZ lub przez Zamawiającego.
Wykonawca jest również w całości
odpowiedzialny za przechowywanie
i zabezpieczenie niezbędnych
materiałów do czasu wprowadzenia
Wykonawcy na teren budowy.
10. Dostawy w ramach Przedmiotu
Umowy będą realizowane w
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obiekcie, w którym trwać będą
roboty budowlane realizowane
przez Generalnego Wykonawcę
lub na jego zlecenie. W związku
z tym ustala się zasadę, iż
Wykonawca będzie podlegał
zasadom koordynacji prac
narzuconym przez Generalnego
Wykonawcę. Zasady wprowadzenia
Wykonawcy i koordynacji na
budowie określa Załącznik nr 12
do SIWZ. Wykonawca zostanie
wprowadzony na teren budowy po
przygotowaniu przez Generalnego
Wykonawcę frontu robót, na
którym Wykonawca będzie mógł
Wykonywać przedmiot zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi
przyjąć grupa wykonawców, której
zostanie udzielone zamówienie:

Zamiast:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 23 Ustawy.
Na 1 dzień przed wyznaczonym
terminem podpisania Umowy należy
złożyć:
1) W przypadku braku
pełnomocnictwa do podpisania
Umowy w imieniu Wykonawcy lub
przez Pełnomocnika u Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia zgodnie z art.
23 ust. 2 Ustawy - pełnomocnictwo
do zawarcia Umowy.
2) Jeżeli w postępowaniu zostanie
wybrana oferta Wykonawców, o
których mowa w

Powinno być:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 23 Ustawy.
Na 1 dzień przed wyznaczonym
terminem podpisania Umowy należy
złożyć:
1) W przypadku braku
pełnomocnictwa do podpisania
Umowy w imieniu Wykonawcy lub
przez Pełnomocnika u Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia zgodnie z art.
23 ust. 2 Ustawy - pełnomocnictwo
do zawarcia Umowy.
2) Jeżeli w postępowaniu zostanie
wybrana oferta Wykonawców, o
których mowa w art 23 ust. 1 Ustawy,
Zamawiający żąda dostarczenia
umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2) Warunki udziału: III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców,
w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub
handlowego:

Zamiast:

I.1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i
doświadczenia,
2) dysponowania osobami
zdolnymi do Wykonania przedmiotu
zamówienia,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej
oraz nie podlegają wykluczeniu z
postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych
(„Ustawy”).
2. Wykonawca przystępując do
udziału w postępowaniu składa

Powinno być:

I.1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i
doświadczenia,
2) dysponowania osobami
zdolnymi do Wykonania przedmiotu
zamówienia,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej
oraz nie podlegają wykluczeniu z
postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych
(„Ustawy”).
2. Wykonawca przystępując do
udziału w postępowaniu składa
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wraz z ofertą oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu oraz żądane
przez Zamawiającego dokumenty
potwierdzające spełnianie tych
warunków.
3. Ocena spełnienia warunków
udziału w postępowaniu odbywać
się będzie poprzez sprawdzenie
zgodności złożonych oświadczeń
i dokumentów z wymogami
określonymi w Ustawie oraz SIWZ
i zostanie dokonana wg formuły
„spełnia – nie spełnia”.
4. Wykonawcy, którzy nie złożą
oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających
spełnianie tych warunków lub
złożone dokumenty zawierać będą
błędy (z zastrzeżeniem art. 26 ust.
3 Ustawy) zostaną wykluczeni
z postępowania o udzielenie
zamówienia.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.
6. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust.
1 Ustawy, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy o
braku podstaw do wykluczenia,
według wzoru na druku stanowiącym
Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ
(w przypadku, gdy Wykonawcy
występują wspólnie oświadczenie
złoży każdy z Wykonawców);
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 ofert;
3) aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem

wraz z ofertą oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu oraz żądane
przez Zamawiającego dokumenty
potwierdzające spełnianie tych
warunków.
3. Wykonawcy, którzy nie złożą
oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających
spełnianie tych warunków lub
złożone dokumenty zawierać będą
błędy (z zastrzeżeniem art. 26 ust.
3 Ustawy) zostaną wykluczeni
z postępowania o udzielenie
zamówienia.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.
5. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust.
1 Ustawy, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy o
braku podstaw do wykluczenia,
według wzoru na druku stanowiącym
Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ
(w przypadku, gdy Wykonawcy
występują wspólnie oświadczenie
złoży każdy z Wykonawców);
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 ofert;
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 ofert;
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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 ofert;
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 ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
oraz pkt 10 i 11 Ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
Ustawy, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku, gdy Wykonawcy
występują wspólnie dokumenty, o
których mowa w pkt 2) – 6), każdy z
Wykonawców składa oddzielnie.
7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje

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 ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
oraz pkt 10 i 11 Ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
Ustawy, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku, gdy Wykonawcy
występują wspólnie dokumenty, o
których mowa w pkt 2) – 6), każdy z
Wykonawców składa oddzielnie.
6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń - zastępuje
się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

10 / 16

się takich zaświadczeń - zastępuje
się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których w
niniejszej Sekcji III.2.1 ogłoszenia w
ust. 6:
1) pkt 2)-4) i pkt 6) - składa
dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5) - składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy.
9. Dokumenty, o których mowa w
Sekcji III.2.1 ogłoszenia w ust. 8
pkt 1) lit. a) i c) oraz pkt 2), powinny
być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym
mowa w Sekcji III.2.1 ogłoszenia
w ust. 8 w pkt 1 lit. b), powinien
być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu
ofert.
10. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa
w Sekcji III.2.1 ogłoszenia w ust.

zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których w
niniejszej Sekcji III.2.1 ogłoszenia w
ust. 5:
1) pkt 2)-4) i pkt 6) - składa
dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5) - składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy.
8. Dokumenty, o których mowa w
Sekcji III.2.1 ogłoszenia w ust. 7
pkt 1) lit. a) i c) oraz pkt 2), powinny
być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym
mowa w Sekcji III.2.1 ogłoszenia
w ust. 7 w pkt 1 lit. b), powinien
być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu
ofert.
9. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa
w Sekcji III.2.1 ogłoszenia w ust.
7, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
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8, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Przepis Sekcji III.2.1
ogłoszenia ust. 9 stosuje się
odpowiednio.
11. W przypadku wątpliwości co
do treści dokumentu złożonego
przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
II. WYJAŚNIENIE POWIĄZAŃ
ISTNIEJĄCYCH MIĘDZY
PRZEDSIĘBIORCAMI
NALEŻĄCYMI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ
1. Wykonawca, wraz z ofertą,
składa listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w ust. 2 poniżej , albo
informację o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej. Ww. informację
należy złożyć na druku oświadczenia
stanowiącym załącznik nr 3 do
SIWZ.
2. Zamawiający wykluczy
wykonawców, którzy należąc do
tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331, z późn. zm.), złożyli odrębne
oferty w tym samym postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie
prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami

gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Przepis
Sekcji III.2.1 ogłoszenia ust. 8
stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku wątpliwości co
do treści dokumentu złożonego
przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
II. WYJAŚNIENIE POWIĄZAŃ
ISTNIEJĄCYCH MIĘDZY
PRZEDSIĘBIORCAMI
NALEŻĄCYMI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ
1. Wykonawca, wraz z ofertą,
składa listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w ust. 2 poniżej , albo
informację o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej. Ww. informację
należy złożyć na druku oświadczenia
stanowiącym załącznik nr 3 do
SIWZ.
2. Zamawiający wykluczy
wykonawców, którzy należąc do
tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331, z późn. zm.), złożyli odrębne
oferty w tym samym postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie
prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
3. Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U.
2007r., Nr 50, poz. 331 ze zm.) pod
pojęciem grupa kapitałowa - rozumie
się wszystkich przedsiębiorców,
którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez
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w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
3. Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U.
2007r., Nr 50, poz. 331 ze zm.) pod
pojęciem grupa kapitałowa - rozumie
się wszystkich przedsiębiorców,
którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez
jednego przedsiębiorcę, w tym
również tego przedsiębiorcę.
4. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy
pod pojęciem przedsiębiorca –
rozumie się przedsiębiorcę w
rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, a
także: a) osobę fizyczną, osobę
prawną, a także jednostkę
organizacyjną niemającą osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, organizującą lub
świadczącą usługi o charakterze
użyteczności publicznej,
które nie są działalnością
gospodarczą w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą
zawód we własnym imieniu i na
własny rachunek lub prowadzącą
działalność w ramach wykonywania
takiego zawodu;
c) osobę fizyczną, która posiada
kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt
4 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, nad co najmniej
jednym przedsiębiorcą, choćby nie
prowadziła działalności gospodarczej
w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, jeżeli
podejmuje dalsze działania
podlegające kontroli koncentracji,
o której mowa w art. 13 ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów,
d) związek przedsiębiorców w
rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów
- na potrzeby przepisów dotyczących
praktyk ograniczających konkurencję
oraz praktyk naruszających zbiorowe
interesy konsumentów.
3. Zamawiający zwróci się do
Wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień
dotyczących powiązań, o których
mowa w ust. 2 powyżej, istniejących

jednego przedsiębiorcę, w tym
również tego przedsiębiorcę.
4. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy
pod pojęciem przedsiębiorca –
rozumie się przedsiębiorcę w
rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, a
także: a) osobę fizyczną, osobę
prawną, a także jednostkę
organizacyjną niemającą osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, organizującą lub
świadczącą usługi o charakterze
użyteczności publicznej,
które nie są działalnością
gospodarczą w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą
zawód we własnym imieniu i na
własny rachunek lub prowadzącą
działalność w ramach wykonywania
takiego zawodu;
c) osobę fizyczną, która posiada
kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt
4 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, nad co najmniej
jednym przedsiębiorcą, choćby nie
prowadziła działalności gospodarczej
w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, jeżeli
podejmuje dalsze działania
podlegające kontroli koncentracji,
o której mowa w art. 13 ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów,
d) związek przedsiębiorców w
rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów
- na potrzeby przepisów dotyczących
praktyk ograniczających konkurencję
oraz praktyk naruszających zbiorowe
interesy konsumentów.
3. Zamawiający zwróci się do
Wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień
dotyczących powiązań, o których
mowa w ust. 2 powyżej, istniejących
między przedsiębiorcami, w celu
ustalenia, czy zachodzą przesłanki
wykluczenia Wykonawcy.
4. Zamawiający, oceniając
wyjaśnienia, bierze pod
uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności wpływ powiązań,
o których mowa w ust. 2
powyżej, istniejących między
przedsiębiorcami, na ich zachowania
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między przedsiębiorcami, w celu
ustalenia, czy zachodzą przesłanki
wykluczenia Wykonawcy.
4. Zamawiający, oceniając
wyjaśnienia, bierze pod
uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności wpływ powiązań,
o których mowa w ust. 2
powyżej, istniejących między
przedsiębiorcami, na ich zachowania
w postępowaniu oraz przestrzeganie
zasady uczciwej konkurencji.
5. Zamawiający wykluczy z
postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcę, który nie
złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę,
który nie złożył listy, o której mowa w
ust. 1 powyżej.

w postępowaniu oraz przestrzeganie
zasady uczciwej konkurencji.
5. Zamawiający wykluczy z
postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcę, który nie
złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę,
który nie złożył listy, o której mowa w
ust. 1 powyżej.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:

Zamiast:

W celu wykazania spełniania
warunków, Wykonawca składa:
1) oświadczenie Wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu (w przypadku, gdy
Wykonawcy występują wspólnie
oświadczenie powinno zostać
złożone przez ustanowionego
pełnomocnika),
2) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane
należycie, sporządzony na druku
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ
(w przypadku, gdy Wykonawcy
występują wspólnie druk podpisze
ustanowiony Pełnomocnik)
Uwaga, dowodami, o których mowa
w pkt 2 powyżej powyżej mogą być:
a) poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania
ofert;

Powinno być:

W celu wykazania spełniania
warunków, Wykonawca składa:
1) oświadczenie Wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu (w przypadku, gdy
Wykonawcy występują wspólnie
oświadczenie powinno zostać
złożone przez ustanowionego
pełnomocnika),
2) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane
należycie, sporządzony na druku
stanowiącym Załącznik nr 4 do
niniejszej SIWZ (w przypadku, gdy
Wykonawcy występują wspólnie druk
podpisze ustanowiony Pełnomocnik).
Pod pojęciem głównych dostaw
Zamawiający rozumie dostawę i
instalację drewnianych okładzin
ściennych wraz z montażem o
wartości netto nie mniejszej niż
200.000 PLN (słownie: dwieście
tysięcy PLN złotych)
Uwaga, dowodami, o których mowa
w pkt 2 powyżej powyżej mogą być:
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b) lub oświadczenie Wykonawcy,
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w lit.
a powyżej.
Wykonawca, w miejsce
poświadczeń, o których mowa w
lit. a powyżej może przedłożyć
dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie dostaw określone w § 1
ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817)
3) 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, sporządzony na druku
stanowiącym Załącznik nr 5
do SIWZ (w przypadku, gdy
Wykonawcy występują wspólnie druk
podpisze Pełnomocnik),
4) oświadczenie Wykonawcy, że
osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia określone w
Sekcji III.2.3 pkt 2
ogłoszenia (Kwalifikacji techniczne
- Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów),
stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ
(w przypadku, gdy Wykonawcy
występują wspólnie druk podpisze
ustanowiony Pełnomocnik),
5) jeżeli Wykonawca wykazując
spełnienie warunku, o którym mowa
w Sekcji III.2.3 pkt 1 lub 2 ogłoszenia
(Kwalifikacje techniczne - Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych
standardów) , polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach

a) poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania
ofert;
b) lub oświadczenie Wykonawcy,
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w lit.
a powyżej.
Wykonawca, w miejsce
poświadczeń, o których mowa w
lit. a powyżej może przedłożyć
dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie dostaw określone w § 1
ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817)
3) 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, sporządzony na druku
stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ
(w przypadku, gdy Wykonawcy
występują wspólnie druk podpisze
Pełnomocnik),
4) oświadczenie Wykonawcy, że
osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia określone w
Sekcji III.2.3 pkt 2
ogłoszenia (Kwalifikacji techniczne
- Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów),
stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ
(w przypadku, gdy Wykonawcy
występują wspólnie druk podpisze
ustanowiony Pełnomocnik),
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określonych w art. 26 ust. 2b
Ustawy, ma obowiązek udowodnić
Zamawiającemu, że będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tychże podmiotów
do oddania Wykonawcy lub
Wykonawcom występującym
wspólnie do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia

5) jeżeli Wykonawca wykazując
spełnienie warunku, o którym mowa
w Sekcji III.2.3 pkt 1 lub 2 ogłoszenia
(Kwalifikacje techniczne - Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych
standardów) , polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b
Ustawy, ma obowiązek udowodnić
Zamawiającemu, że będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tychże
podmiotów do oddania Wykonawcy
lub Wykonawcom występującym
wspólnie do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
W razie konieczności, szczególnie
gdy wykaz lub dowody, o których
mowa w pkt 2 powyżej budzą
wątpliwości Zamawiającego
lub gdy z poświadczenia albo z
innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane
lub zostało wykonane nienależycie,
Zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego dostawy
były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji
lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:

Zamiast:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i
doświadczenia, tj. Zamawiający
uzna, że warunek dotyczący wiedzy i
doświadczenia został spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada
doświadczenie wyrażające się
wykonaniem w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej 2 dostaw drewnianych
okładzin ściennych wraz z
montażem, każda o wartości netto
nie mniejszej niż 200.000 PLN
(dwieście tysięcy PLN).
Jeżeli Wykonawca wykaże się
wykonaniem Dostaw o wartości
wyrażonej w walucie innej niż złoty

Powinno być:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i
doświadczenia, tj. Zamawiający
uzna, że warunek dotyczący wiedzy i
doświadczenia został spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada
doświadczenie wyrażające się
wykonaniem w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej
2 dostaw drewnianych okładzin
ściennych wraz z instalacją, każda
o wartości netto nie mniejszej niż
200.000 PLN słownie: dwieście
tysięcy PLN złotych).
Jeżeli Wykonawca wykaże się
wykonaniem Dostaw o wartości
wyrażonej w walucie innej niż złoty
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polski, Zamawiający przeliczy te
wartości na złoty polski
według tabeli kursów średnich walut
obcych NBP obowiązującej na
dzień opublikowania ogłoszenia o
wszczęciu niniejszego postępowania
w suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej
2) dysponowania osobami
zdolnymi do Wykonania przedmiotu
zamówienia, tj. Zamawiający uzna,
że warunek ten został spełniony
jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje Kierownikiem
robót posiadającym uprawnienia
budowlane w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej
lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
przepisów.
Zamawiający dopuszcza
równoważne kwalifikacje,
zdobyte przez ww. osobę w
innych państwach, na zasadach
określonych w art.12a ustawy z
dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane
oraz z uwzględnieniem postanowień
ustawy z dnia 18.3.2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)

polski, Zamawiający przeliczy te
wartości na złoty polski
według tabeli kursów średnich walut
obcych NBP obowiązującej na
dzień opublikowania ogłoszenia o
wszczęciu niniejszego postępowania
w suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej
2) dysponowania osobami
zdolnymi do Wykonania przedmiotu
zamówienia, tj. Zamawiający uzna,
że warunek ten został spełniony
jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje Kierownikiem
robót posiadającym uprawnienia
budowlane w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej
lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących
przepisów.
Zamawiający dopuszcza
równoważne kwalifikacje,
zdobyte przez ww. osobę w
innych państwach, na zasadach
określonych w art.12a ustawy z
dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane
oraz z uwzględnieniem postanowień
ustawy z dnia 18.3.2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
II.3) Czas trwania zamówienia lub
termin realizacji: Zakończenie:

Zamiast:
30/11/2013
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
24/01/2014
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-040936
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