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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 47791 - 2013 data 29.03.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12
211.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
• W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia:- wykonał w
ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w
tym okresie co najmniej 1 dostawy wraz z montażem mebli biurowych, o wartości min. 200000,00
zł i załączą dowody czy została wykonana lub są wykonywane należycie. Ponadto należy załączyć
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ
oraz oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnianie
warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów/oświadczeń złożonych wraz z
ofertą, w skali spełnia / nie spełnia (złożonych przez Wykonawców a wymaganych przez
zamawiającego dokumentów i oświadczeń - zgodnie z Specyfikacją istotnych warunków
zamówienia - Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych dokumentów). Zgodnie z art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (w
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od
dnia 20 lutego 2013r. Wykonawca może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 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))..
• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy
wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia:wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest
krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawy wraz z montażem mebli biurowych lub szkolnych,
o wartości min. 200000,00 zł i załączą dowody czy została wykonana lub są wykonywane
należycie. Ponadto należy załączyć Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów/oświadczeń złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia / nie spełnia (złożonych przez
Wykonawców a wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń - zgodnie z
Specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych
dokumentów). Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może
polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany

jest udowodnić, zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. (w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia 20 lutego 2013r. Wykonawca może przedkładać
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót
budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w §
1 ust. 1 pkt 2 i 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))..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 09.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020
Swarzędz, Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu (parter)..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 16.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu,
Rynek 1, 62-020 Swarzędz, Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu (parter)..

