
Numer ogłoszenia: 38179 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 36407 - 2014 data 24.02.2014 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: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 04.03.2014 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: 06.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, 
Rynek 1, 62-020 Swarzędz, Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu (parter). 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1). 
• W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający 

uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładaj obowiązek ich 
posiadania, tzn. - Posiadają koncesję, zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności 
gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem - koncesję na wywóz odpadów komunalnych z 
terenu miasta i gminy Swarzędz. Ponadto Wykonawca zobligowany jest złożyć oświadczenie 
zgodnie z załącznikiem i treścią SIWZ - załącznik 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).. 

• W ogłoszeniu powinno być: Wykreśla się powyższy warunek udziału w postępowaniu.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1). 
• W ogłoszeniu jest: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;. 

• W ogłoszeniu powinno być: Wykreśla się powyższy zapis.. 


