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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w

szczególności dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: (1) Doświadczenie Wykonawcy: (a) w postępowaniu na Zadanie częściowe nr 1 mogą wziąć udział

wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona

przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego o

wartości co najmniej 40.000,00 zł brutto (każda); (b) w postępowaniu na Zadanie częściowe nr 4 mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 2

roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg obejmujących wykonanie podbudowy tłuczniowej o wartości co najmniej 40.000,00 zł

brutto (każda); (2) Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: w postępowaniu na Zadania częściowe nr

1, 4 i 8 mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący osobą, która jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. 2. W przypadku

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (jeżeli dotyczy); 2) Łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji

ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie

spełnienia/nie spełnienia, w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w

szczególności dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: (1) Doświadczenie Wykonawcy: (a) w postępowaniu na Zadanie częściowe nr 1 mogą wziąć udział

wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona

przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego o

wartości co najmniej 40.000,00 zł brutto (każda); (b) w postępowaniu na Zadanie częściowe nr 4 mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 2

roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg obejmujących wykonanie podbudowy tłuczniowej o wartości co najmniej 40.000,00 zł

brutto (każda); (2) Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: w postępowaniu na Zadania częściowe nr

1 i 4 mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący osobą, która jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. 2. W przypadku

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (jeżeli dotyczy); 2) Łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji

ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie

spełnienia/nie spełnienia, w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży: 1) wyłącznie w przypadku składania oferty na Zadania

częściowe 1 i 4, wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane
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(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, przy czym wystarczające będzie zamieszczenie w wykazie

robót budowlanych, o których mowa w pkt 6.1 lit. b SIWZ; 2) wyłącznie w przypadku składania oferty na Zadania częściowe 1, 4 i 8, wykaz osób skierowanych

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr

6 do SIWZ), przy czym wystarczające będzie zamieszczenie w wykazie osób, o których mowa w pkt 6.1 lit. b SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży: 1) wyłącznie w przypadku składania oferty na

Zadania częściowe 1 i 4, wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te

zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, przy czym wystarczające będzie zamieszczenie w wykazie

robót budowlanych, o których mowa w pkt 6.1 lit. b SIWZ; 2) wyłącznie w przypadku składania oferty na Zadania częściowe 1 i 4, wykaz osób skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr

6 do SIWZ), przy czym wystarczające będzie zamieszczenie w wykazie osób, o których mowa w pkt 6.1 lit. b SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium 1) Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a)

na Zadanie częściowe nr 1 – 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych), b) na Zadanie częściowe nr 2 – 650,00 zł (słownie: sześćset

sześćdziesiąt złotych), c) na Zadanie częściowe nr 3 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), d) na Zadanie częściowe nr 4 – 1 550,00 zł (słownie: jeden tysiąc

pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych), e) na Zadanie częściowe nr 5 – 1 950,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych), f) na Zadanie częściowe

nr 6 – 600,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści złotych); 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy: -

pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3) Wykonawca

zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 5) Wadium w pieniądzu należy

wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374. UWAGA ! Wniesienie

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy kwota wadium zostanie zaksięgowana na

koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek

1, 63-300 Pleszew, w pok. nr 103 (sekretariat) lub dołączyć do oferty.

W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium 1) Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w

wysokości: a) na Zadanie częściowe nr 1 – 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych), b) na Zadanie częściowe nr 2 – 650,00 zł (słownie: sześćset

pięćdziesiąt złotych), c) na Zadanie częściowe nr 3 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), d) na Zadanie częściowe nr 4 – 1 550,00 zł (słownie: jeden tysiąc

pięćset pięćdziesiąt złotych), e) na Zadanie częściowe nr 5 – 1 950,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych), f) na Zadanie częściowe nr 6 –

600,00 zł (słownie: sześćset złotych); 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy: - pieniądzu, -

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -

gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść

wadium przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 5) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto

Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374. UWAGA ! Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą

przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy kwota wadium zostanie zaksięgowana na koncie Zamawiającego przed

upływem terminu składania ofert. 6) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium

należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, 63-300 Pleszew, w pok. nr 103

(sekretariat) lub dołączyć do oferty.
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