Dąbrowice, dnia 07 października 2020 roku

GMINA DĄBROWICE
ul. Nowy Rynek 17
99-352 Dąbrowice
NIP 775 24 06 079

Nr sprawy ZP.271.05.2020
Zmiany do SIWZ
Ulega zmianie zapis w 5. ppkt. 5.2:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w
stosunku do osób fizycznych wystarczającym jest złożenie oświadczenia wymienionego w
pkt 6.2 lit. a),
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:
a)
dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
500.000,00 zł,
b)
aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c)
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
w pkt 6 ppkt 6.7. :
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
6.7. 1)
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
d) wykaz, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, każda

e)

f)

g)

h)

i)

j)

w ramach odrębnego kontraktu, których zakres obejmował budynek będący zabytkiem
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub na Listę Skarbów Dziedzictwa (roboty w
zakresie budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków nie spełniają ww. warunku), o
wartości minimum 150 000,00 zł brutto każda.- druk Załącznik nr 4 do SIWZ. Dowodem
potwierdzającym spełnienie niniejszego warunku jest poświadczenie, a jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia inne dokumenty poświadczające spełnienie warunku.
wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - druk Załącznik
nr 5 do SIWZ,
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w
stosunku do osób fizycznych wystarczającym jest złożenie oświadczenia wymienionego w
pkt 6.2 lit. a),
dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę 500.000,00 zł,
aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
w przypadku gdy Wykonawca realizuje zamówienie w oparciu o rozwiązania równoważne
- wykaz wszystkich materiałów i urządzeń równoważnych wraz z podaniem nazwy
producenta – druk Załącznik Nr 11 do SIWZ.

oraz zmienia się zapis w pkt 13 ppkt 13.6.:
13.6.Oferta winna być dostarczona do Zamawiającego na adres podany w punkcie 14.1 SIWZ. Ofertę
należy umieścić w zamkniętej kopercie:
Do oferty załączone powinny być następujące dokumenty oraz oświadczenia:
a)
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - druk Załącznik nr 2
do SIWZ,
b)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – druk Załącznik Nr 3 do SIWZ,
c)
dokument potwierdzający wniesienie wadium,
d)
pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia.
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
/-/ Monika Karpierz

