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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 345545

Data: 17/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Wołowie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Rynek  34, 56100   Wołów, woj. dolnośląskie,

państwo Polska, tel. 71 319 13 05, e-mail sekretariat@wolow.pl, faks 71 319 13 03.

Adres strony internetowej (url): www.bip.wolow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania środków finansowych lub

zdolności kredytowej w wysokości min. - dla zadania nr 1 - kwoty 100000,00 zł brutto, - dla zadania nr 4 -

kwoty 150000,00 zł brutto, - dla zadania nr 5 - kwoty 100000,00 zł brutto

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. O udzielenie

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 345545-2016 z dnia 17-11-2016 - Wołów
Przedmiotem zamówienia są:1.Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do czterech stołówek Zamawiając
ego znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego. 2. Miejsca realizacji dostaw w ...
Termin składania ofert/wniosków: 30-11-2016
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w postępowaniu i wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, dotyczące sytuacji

ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na zasadzie spełnia, nie

spełnia na podstawie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu .

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: wykaz oświadczeń lb dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na

wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy

PZP:1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenie właściwej terenowej

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu, 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,4) oświadczenie

wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

W ogłoszeniu powinno być: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) oświadczenie

wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1)
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W ogłoszeniu jest: w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: informacja banku lub

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem

terminu składania oferty; wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania środków finansowych lub

zdolności kredytowej w wysokości min. : - dla Zadania nr 1 – kwoty 100 000,00 zł brutto - dla Zadania nr 4

– kwoty 150 000,00 zł brutto - dla Zadania nr 5 – kwoty 100 000,00 zł brutto

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający odstępuje od żądania dokumentów potwierdzających

spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
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