UWAGA II ZMIANA SIWZ –OPUBLIKOWANA NA STRONIE DPS NIELESTNO 17 BZP
26.09.2012 r.

ANULUJE SIĘ ZAPIS ZAWARTY ROZDZIAŁ VIII –DOTYCZY OPISU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPISU SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA ]

1. JEST / rozdział VIII. pkt.1-b/ których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe
wykonanie zamówienia :
Zamawiający uzna ten warunek spełniony gdy :
-Wykonawca wykaże że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w Tm okresie zrealizował ca
najmniej 1 zdanie w zakresie robót budowlanych lub remontowych, z
wyszczególnieniem prac z podaniem daty i miejsca wykonania zadania. Wartość
zadania (zadań) wynosiła łącznie minimum 70 000,00 PLN

Winno być - Wykonawca wykaże że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w Tm okresie
zrealizował ca najmniej 1 zdanie w zakresie robót budowlanych lub remontowych, z
wyszczególnieniem prac z podaniem daty i miejsca wykonania zadania. Wartość
zadania (zadań) wynosiła łącznie minimum 70 000,00 PLN
2. JEST /rozdział IX. Pkt.1 i załącznik nr 3 do SIWZ/ -doświadczenie zawodowe :
- wykaz robót budowlanych wg załącznika Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dokumentów
potwierdzających, że te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
- wykonawca wykaże że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 zadanie
w zakresie robót budowlanych lub remontowych, z wyszczególnieniem prac z podaniem daty i
miejsca wykonania zadania. Wartość zadania (zadań) wyniosła łącznie minimum 70 000,00
PLN,

Winno być –
- wykaz robót budowlanych wg załącznika Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dokumentów
potwierdzających, że te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
- wykonawca wykaże że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 zadanie
w zakresie robót budowlanych lub remontowych, z wyszczególnieniem prac z podaniem daty i
miejsca wykonania zadania. Wartość zadania (zadań) wyniosła łącznie minimum 70 000,00
PLN,

Załącznik nr 3 - wykaz robót budowlanych
WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT ROBÓT
BUDOWLANYCH
wykonawca wykaże że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 zadanie
w zakresie robót budowlanych lub remontowych, z wyszczególnieniem prac z podaniem daty i
miejsca wykonania zadania. Wartość zadania (zadań) wyniosła łącznie minimum 70 000,00
PLN,

Poz.

Czas realizacji
Nazwa
Nazwa i adres
Wartość
Informacje
wykonawcy zamawiającego/
robót
potwierdzające
(podmiotu)
inwestora
budowlanych
spełnianie
rozpoczęcie: zakończenie:
wykazującego
warunku
dzień/
dzień/
spełnianie
miesiąc/ rok miesiąc/ rok
warunku

1.
2.

(powtórzyć tabelę w razie konieczności)
Do wykazu załączamy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
.......................................................
(podpis osoby
uprawnionej/podpisy osób
uprawnionych
do reprezentowania
wykonawcy)
*

W przypadku gdy wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, jest
obowiązany udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. JEST /rozdział XIV/ miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

Ofertę należy złożyć-sekretariat: Dom Pomocy Społecznej, Nielestno 17 , 59-610 Wleń ,
w terminie do dnia 02.10.2012r. godz. 9 : 45 (czasu lokalnego)

2.

Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy.

3.

Otwarcie ofert nastąpi w Gabinet Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie 17,dnia
02. 10. 2012 roku, godz. 10 :00 (czasu lokalnego)

WINNO BYĆ:
1. Ofertę należy złożyć-sekretariat: Dom Pomocy Społecznej, Nielestno 17 , 59-610 Wleń ,
w terminie do dnia 10.10.2012r. godz. 9 : 45 (czasu lokalnego)
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Gabinet Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie 17,dnia
10. 10. 2012 roku, godz. 10 :00 (czasu lokalnego)

4.JEST: /rozdział XIII/ sposób przygotowania oferty

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
02 .10.2012 r. godz. 10 .00

14. W przypadku zmiany oferty lub złożenia nowych dokumentów przez Wykonawcę, Wykonawca
składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając rodzaj i zakres tych zmian lub
składa nowe dokumenty. Oświadczenie o zmianie oferty, zmienioną ofertę lub nowe dokumenty
wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie, która na jednej stronie musi zawierać nazwę
i adres zamawiającego oraz oznaczenie „Remont –sal podopiecznych , balkonu nad wejściem
głównym, magazynu technicznego i hydroforni w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie 17.
oraz dopiski „nie otwierać przed dniem 02.10. 2012 r. godz. 10.00 i „zmiana oferty”.

WINNO BYĆ:

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
10 .10.2012 r. godz. 10 .00

14. W przypadku zmiany oferty lub złożenia nowych dokumentów przez Wykonawcę, Wykonawca
składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając rodzaj i zakres tych zmian lub
składa nowe dokumenty. Oświadczenie o zmianie oferty, zmienioną ofertę lub nowe dokumenty
wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie, która na jednej stronie musi zawierać nazwę
i adres zamawiającego oraz oznaczenie „Remont –sal podopiecznych , balkonu nad wejściem
głównym, magazynu technicznego i hydroforni w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie 17.
oraz dopiski „nie otwierać przed dniem 10.10. 2012 r. godz. 10.00 i „zmiana oferty”.

