
Numer ogłoszenia: 158012 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 147082 - 2014 data 30.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, 
woj. łódzkie, tel. 044 6830630 w. 45, fax. 044 6834377.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6). 
• W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) 

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Szczegółowy harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy oddzielnie dla zadania A2 i zadania B2 w postaci tabelarycznej, 
uwzględniającego poszczególne etapy, czasokresy i zaangażowanie procentowe dla całego 
trwania kontraktu - według samodzielnie napisanego załącznika. Harmonogram musi 
zawierać: - podział przedmiotu zamówienia na poszczególne etapy, czasokresy, które mogą 
stanowić osobny element odbioru częściowego, - zaangażowanie procentowe, - terminy 
wykonania wyszczególnionych części oraz ich ceny. 3) Wykaz części zamówienia, które 
Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 6 
do SIWZ. 4) Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy. Wzór projektu znajduje się w 
załączniku nr 7 do SIWZ. 5) Wykaz elementów rozliczeniowych oddzielnie dla zadania A2 i 
zadania B2 w układzie tabelarycznym za wykonanie poszczególnych elementów oraz innych 
świadczeń koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia - wg samodzielnie 
napisanego załącznika. Wykaz musi zawierać bazę cenowo-kosztorysową na podstawie, 
której Wykonawca wyliczył wartość robót zawierającą dane dotyczące: - roboczogodziny - 
zł/godz. - narzutu kosztów ogólnych od robocizny i sprzętu - % - narzutu kosztów zakupu - 
% - narzutu zysku od robocizny i kosztów ogólnych - %. 6) Dowód wniesienia wadium. 7) 
Zgodnie z art.26 ust.2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu oryginał dokumentu pisemnego zobowiązania tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. Z zobowiązania podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów 
winny wynikać następujące okoliczności: - jaki jest zakres dostępnych zasobów, - jaki 
będzie sposób ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, 
który będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - jaki jest zakres i czas udziału innego 
podmiotu przy realizacji zamówienia.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Szczegółowy harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy oddzielnie dla zadania A2 i zadania B2 w postaci tabelarycznej, 
uwzględniającego poszczególne etapy, czasokresy i zaangażowanie procentowe dla całego 
trwania kontraktu - według samodzielnie napisanego załącznika. Harmonogram musi 
zawierać: - podział przedmiotu zamówienia na poszczególne etapy, czasokresy, które mogą 
stanowić osobny element odbioru częściowego, - zaangażowanie procentowe, - terminy 



wykonania wyszczególnionych części oraz ich ceny. 3) Wykaz części zamówienia, które 
Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 6 
do SIWZ. 4) Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy. Wzór projektu znajduje się w 
załączniku nr 7 do SIWZ. 5) Wykaz elementów rozliczeniowych oddzielnie dla zadania A2 i 
zadania B2 w układzie tabelarycznym za wykonanie poszczególnych elementów oraz innych 
świadczeń koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia - wg samodzielnie 
napisanego załącznika. Wykaz musi zawierać bazę cenowo-kosztorysową na podstawie, 
której Wykonawca wyliczył wartość robót zawierającą dane dotyczące: - roboczogodziny - 
zł/godz. - narzutu kosztów ogólnych od robocizny i sprzętu - % - narzutu kosztów zakupu - 
% - narzutu zysku od robocizny i kosztów ogólnych - %. 6) Dowód wniesienia wadium. 7) 
Zgodnie z art.26 ust.2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu oryginał dokumentu pisemnego zobowiązania tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. Z zobowiązania podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów 
winny wynikać następujące okoliczności: - jaki jest zakres dostępnych zasobów, - jaki 
będzie sposób ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, 
który będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - jaki jest zakres i czas udziału innego 
podmiotu przy realizacji zamówienia. 8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 
udzielenie zamówienia ( w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ). 9) 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia. 10) Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji musi być wystawione 
zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty. 11) Dokumenty, o 
których mowa poniżej musi złożyć osobno każdy z Wykonawców składających ofertę 
wspólną tj.: - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. - Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Aktualne zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania 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 potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Aktualną 
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 
ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w 
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Aktualną 
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 



ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. - Listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej z wykorzystaniem 
wzoru - załącznik nr 8 do SIWZ. 12) Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
składane są wspólnie (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę 
wspólną osobno). 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 14.05.2014 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 16.05.2014 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85. 


