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Ogłoszenie nr 540244103-N-2019 z dnia 13-11-2019 r.
Świnoujście:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 612238-N-2019
Data: 18/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Świnoujście, Krajowy numer identyfikacyjny 81168429000000, ul. ul. Wojska
Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3212780,
e-mail sekretariat@um.swinoujscie.pl, faks 91 3215995.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.swinoujscie.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli
wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
niższej niż: Dla części 1,2,3 - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków,
których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. b) jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną - Dla części 1 - nie niższą niż 125 000,00 zł. Dla części 2 - nie niższą niż 75 000,00 zł. - Dla części 3 - nie niższą niż 150 000,00 zł. W
przypadku składania oferty na więcej niż jedną część wykonawca winien wykazać, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
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przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż suma
wymagań dla każdej części na którą składa ofertę.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli
wykonawca wykaże,że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną - Dla
części 1 - nie niższą niż 125 000,00 zł. - Dla części 2 - nie niższą niż 75 000,00 zł. - Dla części
3 - nie niższą niż 150 000,00 zł. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część
wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w
wysokości nie mniejszej niż suma wymagań dla każdej części na którą składa ofertę.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Tak
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie
lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy
wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy
wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: 10.1)formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 10.2) Oświadczenie, zgodnie z rozdziałem V
pkt 8 ppkt 1) SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa
każdy z wykonawców składających ofertę. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale
10.2) Oświadczenie, zgodnie z rozdziałem V pkt 8 ppkt 2 SIWZ. W przypadku składania
oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę. Ww.
oświadczenie należy złożyć w oryginale 10.3) zobowiązanie podmiotu trzeciego,(w
przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wykonawca winien złożyć odrębne
zobowiązanie do każdego zadania) zgodnie z Rozdziałem VII pkt 2 siwz, jeżeli wykonawca
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ); 10.4) odpowiednie
pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale V pkt 11 ppkt 8) SIWZ lub w
przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ); Ww. pełnomocnictwa
należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 10.5) oświadczenie według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której
wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli
wykonawca przewiduje udział podwykonawców), W przypadku składania oferty wspólnej
należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 10.6) dowód wniesienia wadium przypadku,
gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w formie gwarancji lub
poręczenia), wówczas wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu wadialnego – w
osobnej wewnętrznej kopercie, natomiast kserokopie dokumentu wadialnego poświadczone
przez wykonawcę za zgodność z oryginałem – należy dołączyć do oferty. W przypadku
wniesienia wadium w pieniądzu dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku
bankowego, na który zamawiający winien zwrócić wadium; 10.7) wykaz elementów
rozliczeniowych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.3 do SIWZ); W przypadku
składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie
należy złożyć w oryginale.
W ogłoszeniu powinno być: 10.1)formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
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do SIWZ); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny
formularz. 10.2) Oświadczenie, zgodnie z rozdziałem V pkt 8 ppkt 1) SIWZ. W
przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 10.2) Oświadczenie, zgodnie z rozdziałem V
pkt 8 ppkt 2 SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa
każdy z wykonawców składających ofertę. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 10.3) zobowiązanie podmiotu
trzeciego,(w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wykonawca winien
złożyć odrębne zobowiązanie do każdego zadania) zgodnie z Rozdziałem VII pkt 2 siwz,
jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ); 10.4)
odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale V pkt 11 ppkt
8) SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ); Ww.
pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 10.5)
oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy
podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców), W przypadku
składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 10.6) dowód
wniesienia wadium przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz
(tzn. w formie gwarancji lub poręczenia), wówczas wraz z ofertą należy złożyć oryginał
dokumentu wadialnego – w osobnej wewnętrznej kopercie, natomiast kserokopie
dokumentu wadialnego poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem –
należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód
wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który zamawiający
winien zwrócić wadium; 10.7) wykaz elementów rozliczeniowych (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2.3 do SIWZ).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: a) Dla części 1 - 4 500,00
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(słownie: cztery tysiące pięćset złotych) b) Dla części 1 – 3 000,00 (słownie: trzy
tysiące złotych) c) Dla części 1 - 4 500,00 (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)
przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu do
Zamawiającego. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) w
pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy
Świnoujście 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 Na dowodzie wpłaty należy
zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy (Wadium w postępowaniu nr
WIM.271.1.36.2019 „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych – Opracowanie
dokumentacji projektowej dla wybranych ulic w Świnoujściu - Część nr …”,) 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowokredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: a) Dla części 1 4 500,00 (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) b) Dla części 2 – 3 000,00 (słownie:
trzy tysiące złotych) c) Dla części 3 - 4 500,00 (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)
przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu do
Zamawiającego. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) w
pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy
Świnoujście 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 Na dowodzie wpłaty należy
zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy (Wadium w postępowaniu nr
WIM.271.1.36.2019 „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych – Opracowanie
dokumentacji projektowej dla wybranych ulic w Świnoujściu - Część nr …”,) 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowokredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
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W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2019-11-15, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-25, godzina: 12:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: Grupa kapitałowa: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) ww. oświadczenie oraz
ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
przez zamawiającego na stronie internetowej informacji (wykazu złożonych w
danym postępowaniu ofert), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zgodnie ze
wzorem stanowiącym zał. nr 5 do siwz.przypadku składania oferty wspólnej ww.
oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww.
oświadczenie należy złożyć w oryginale.
W ogłoszeniu powinno być: Grupa kapitałowa: 1) w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) ww. oświadczenie oraz
ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
przez zamawiającego na stronie internetowej informacji (wykazu złożonych w
danym postępowaniu ofert), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zgodnie ze
wzorem stanowiącym zał. nr 5 do siwz.przypadku składania oferty wspólnej ww.
oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww.
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oświadczenie należy złożyć w oryginale. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest
zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych
tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być
składane zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 7 pkt 1 ww.
Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, 2) o których mowa w § 7 pkt 2-4 ww.
rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
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gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww.
rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 ust 1 ww.
Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww.
Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy
Pzp, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 9 ppkt 1.1)
SIWZ, złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2
zdanie pierwsze ww. rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości
co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
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