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Ogłoszenie nr 540079964-N-2019 z dnia 24-04-2019 r.

Opole:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 534454-N-2019 

Data: 05/04/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Teatr im. Jana Kochanowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27971700000000, ul. Plac

Teatralny  12, 45-056  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4545942, e-mail

przetargi@teatropole.pl, faks -. 

Adres strony internetowej (url): www.teatropole.pl;

http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.1.2 

W ogłoszeniu jest: III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków:

Zamawiający wymaga by Wykonawca znajdował się w sytuacji finansowej lub ekonomicznej

zapewniającej należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia. Opis sposobu oceny spełniania

tego warunku jest następujący: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:

wykaże posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 4.000.000,00 PLN

(na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności); - wykaże posiadanie środków

finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości łącznej co najmniej 2.000.000,00 PLN.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż
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PLN, Zamawiający przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o

zamówieniu. 

W ogłoszeniu powinno być: III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie

warunków: Zamawiający wymaga by Wykonawca znajdował się w sytuacji finansowej lub

ekonomicznej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia. Opis sposobu

oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli

Wykonawca: - posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 4.000.000,00 PLN

(na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności); - wykaże posiadanie środków

finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości łącznej co najmniej 2.000.000,00 PLN.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż

PLN, Zamawiający przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o

zamówieniu. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.5.1 

W ogłoszeniu jest: Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie

dotyczącym sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Wykonawca przedkłada: - dokument

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) wraz z dokumentem potwierdzającym

opłacenie składek; - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

Wykonawcy (co najmniej w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100),

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Uwaga!

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument,

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku

udziału w postępowaniu. - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie

ostatnich pięciu 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, z załączeniem dowodów
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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 (wypełniony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do IDW). Dowodami,

o których mowa w powyżej są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,

na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, b) inne dokumenty – jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać

dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę

do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 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 (wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do IDW). 

W ogłoszeniu powinno być: Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w

zakresie dotyczącym sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Wykonawca przedkłada: -

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (co najmniej w

wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Uwaga! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny

Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej

wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób

potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. -

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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, 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 (wypełniony

zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do IDW). Dowodami, o których mowa w

powyżej są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

roboty budowlane były wykonywane, b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w

lit. a) powyżej. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
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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 (wypełniony zgodnie ze

wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do IDW). 

 


