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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 92244-2013 z dnia 2013-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piotrków Trybunalski 

1. Branża drogowa- nawierzchnia z kostki kamiennej ; 2. Wymiana wodociągu z przyłączami; 3. Kanalizacja 

deszczowa z przyłączami; 4. Mała architektura 5. Branża elektroenergetyczna - przebudowa oświetlenia 

ulicznego w następującym... 

Termin składania ofert: 2013-03-26  

 

Numer ogłoszenia: 92306 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 92244 - 2013 data 07.03.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 
7327796, fax. 044 7327798. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6). 

 W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY W zakresie wykazania 
spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: a) Wykaże co najmniej trzy 
zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi 
niniejszego zamówienia tj. - prace polegające na budowie lub przebudowie drogi o wartości całkowitej 
co najmniej 800.000 zł brutto, w tym wykonanie robót brukarskich o wartości min. 400.000 zł brutto 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wg załącznika nr 4. b) Załączy dowody dotyczące najważniejszych 
robót wyszczególnione w załączniku nr 4, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone . W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć: b) aktualny odpis 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 składanie ofert. c) oświadczenie wykonawcy o 
niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg 
załącznika nr 6.. 

 W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY W 
zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: a) Wykaże co 
najmniej trzy zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem 
przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. - prace polegające na budowie lub przebudowie drogi o 
wartości całkowitej co najmniej 800.000 zł brutto, w tym wykonanie robót brukarskich o wartości min. 
400.000 zł brutto wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wg załącznika nr 4. b) Załączy dowody dotyczące 
najważniejszych robót wyszczególnione w załączniku nr 4, określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone . W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na 
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podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: b) aktualny odpis 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 składanie ofert. c) 
oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 6. 1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wg załącznika nr 1. 2. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w 
przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie 
odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza). 3. W przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub 
kserokopię potwierdzoną przez notariusza). 4. Wypełnione przedmiary robót. 5. Oświadczenie 
wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego - wg załącznika nr 2. 6. W przypadku składania oferty przez wykonawców, ubiegających 
się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie 
przez wykonawców. 7. Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub 
dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty np. aktualny odpis 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 
składanie ofert 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające 
odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec 
niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu. 9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11 zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenie osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.. 

 
 


