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Ogłoszenie nr 500003722-N-ż0I7 z dnia 14-07 -2017 r.

Piotrków Trybunalski:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

Numer:550371-N-2017

Data: 13 /07 1201 '1

Miasto Piotrków Trybunalski, Krajowy numer identyfik acyjny 590648468, ul. Pasaz Karola

Rudowskiego 10,97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 327 796,

e-mail zamowienia.publiczne@piotrkow.pl, faks 447 327 7 98.

Adres strony intemetowej (url): www.bip.piotrkow.pl

Adres profilu nabywcy: wrłw.bip.piotrkow,pl

II.1) Tekst, który naleĘ zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

w ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia zostanie uznany ptzez zamańającego za spełniony, jeżeli spełni go

co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę. zgodnie z art. 22d wt 2 zamawiaiący

może, na kazdym etapie postępo\-v ania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych

zdolnoŚci, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpĘw na realizację zamówienia. poleganie na

zasobach innYch Podmiotów 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełriiania warunków

udziału w PostęPowaniu, w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej inn}ch podmiotów,
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nieza|eżnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosuŃów prawnych. 2. wykonawca,

który polega na zdolnościach lub sytuacj i innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu.

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamańający ocenia, czy

udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich

sytuacja finansowa 1ub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania

warunków udziału w postępowaniu orazbada, czy nie zachodząwobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 4. W odniesieniu do warunków

dotyczących wyksżałcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub

usługi, do realizacli których te zdolności są wymagane.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Zgodnie z arl.22d,usl2 Zamawiający

może, na każdym etapie postępowaniauznaó, że wykonawca nie posiada wymaganych

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpĘw na realizację zamówienia. poleganie na

zasobach innych podmiotów 1. wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania waruŃów

udziału w postępowaniu, w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacj i finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

niezaleimie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. wykonawca,

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiająoemu,

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnychzasobównapotrzebyrealizacjizamówienia.3.Zamawiającyocenia,czy

udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomi czna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania

waruŃów udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, o których mowa w art.24 ust, 1 pkt 13-22 i ust.5. 4. W odniesieniu do warunków

dotyczących wyksźałcenia, kwalifikacji zawodowych łub doświadczenia, wykónawcy mogą

polegać na zdolnościach iruiych podmiotów, jeśti podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do red'izaclt których te zdolności są wymagane.
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