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Ogłoszenie nr 540092552-N-2019 z dnia 13-05-2019 r.
Kalisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 543430-N-2019
Data: 08/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", Krajowy numer identyfikacyjny
25081047800000, ul. pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.
627 635 650, e-mail przetargi@czystemiasto.pl, faks 627 635 651.
Adres strony internetowej (url): www.czystemiasto.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.5
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia i dokumenty: 1) wykaz usług wykonanych spełniających warunki o których mowa
w pkt. III.1.3) ppkt. 1) niniejszego ogłoszenia – wzór wykazu (wymagany zakres informacji)
stanowi załącznik nr 3 do Instrukcji Dla Wykonawców - I części SIWZ; 2) dowody określające
czy usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt. III.1.3) ppkt. 1) niniejszego
ogłoszenia, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone; Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny
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o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu; 3) wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających warunki o których mowa w
pkt. III.1.3) ppkt. 2)-4) niniejszego ogłoszenia – wzór wykazu (wymagany zakres informacji)
stanowi załącznik nr 6 do IDW.
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wykaz usług wykonanych spełniających warunki o
których mowa w pkt. III.1.3) ppkt. 1) niniejszego ogłoszenia – wzór wykazu (wymagany zakres
informacji) stanowi załącznik nr 3 do Instrukcji Dla Wykonawców - I części SIWZ; 2) dowody
określające czy usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt. III.1.3) ppkt. 1)
niniejszego ogłoszenia, zostały wykonane należycie; Dowodami, o których mowa wyżej są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 3) wykaz osób, skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających warunki o których mowa
w pkt. III.1.3) ppkt. 2)-4) niniejszego ogłoszenia – wzór wykazu (wymagany zakres informacji)
stanowi załącznik nr 6 do IDW.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-17, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków,
ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą
być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-21, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu>
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polski
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