
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Numer ogłoszenia: 147645 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 
 
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 144333 - 2013 data 16.07.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew, woj. łódzkie, tel. 043 6781519, fax. 
043 6781519. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 
• W ogłoszeniu jest: Wykonawca zobowiązany jest przestawić wykaz wykonanych w 

okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych podobnych jak w przedmiocie 
zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to z tego okresu, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów 
dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. podobnych jak w przedmiocie 
zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to z tego okresu, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów 
dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Stwierdzenie spełnienia warunku 
odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez Zamawiającego od 
Wykonawcy.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże wykonanie robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzenia działalności jest krótszy, 
to w tym okresie wykonał należycie przynajmniej jedną (1) robotę polegającą na 
budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg o wartości min. 
400.000 zł. brutto. Stwierdzenie spełnienia warunku odbędzie się poprzez analizę i 
ocenę dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5). 
• W ogłoszeniu jest: Wykonawca przestawia informacje z banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. Stwierdzenie spełnienia warunku odbędzie się poprzez analizę i ocenę 
dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy.. 



• W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.Warunek powyższy zostanie 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej 
braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia na kwotę min. 420.000,00 zł. 
Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów 
żądanych przez zamawiającego od Wykonawcy.. 

• 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; -wykaz 
robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone; -wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; -oświadczenie, że osoby, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; -
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; -opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca 
powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada 
następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował 
wykonawca: - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; -opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument 
potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;. 

• W ogłoszeniu powinno być: 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: -wykaz robót budowlanych 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 



albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone; -Określenie robót budowlanych, których 
dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia 
poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub 
wykonanych nienależycie-Wykonawca zobowiązany jest wykazać ,że w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzenia 
działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie przynajmniej jedną (1) 
robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji dróg 
o wartości min. 400.000 zł. brutto.; -wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; -oświadczenie, że osoby, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; -
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy 
wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 
-opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.3). 
• W ogłoszeniu jest: Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdzający, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; -nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; -nie orzeczono wobec 
niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;. 

• W ogłoszeniu powinno być: Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie 



ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; -nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu 
Gminy Pęczniew, ul. główna 10/12, 99-235 Pęczniew.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert: 02.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu 
Gminy Pęczniew, ul. główna 10/12, 99-235 Pęczniew.. 

II.2) Tekst, który należy dodać:  

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6). 
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Inne dokumenty niewymienione w pkt 

III.4) albo w pkt III.5 -wypełnioną podpisana ofertę - załącznik nr 1 do SIWZ -
kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego kosztorysu nakładczego i 
przedmiaru - załącznik nr 9 do SIWZ -wykaz części zamówienia, których wykonanie 
zostanie powierzone podwykonawcy ( w przypadku wystąpienia podwykonawcy ) - 
załącznik nr 6 do SIWZ -dokumenty potwierdzające posiadanie 
upoważnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z 
przedstawionych dokumentów rejestrowych - dokument potwierdzający wpłatę 
wadium -jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 
22 ust 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 
2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odniesieniu do każdego z tych 
podmiotów oświadczenia z art.22 i 24 ustawy Pzp. 

 

Wójt Gminy Pęczniew 

/-/ Marcin Janiak 


