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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: 5.1

W ogłoszeniu jest: W celu spełniania warunku posiadania doświadczenia Wykonawca

zobowiązany jest do przedłożenia informacji o wykonanych a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie wymaganym przez Zamawiającego

w Rozdziale V wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

usługi zostały wykonane Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca

zobowiązany jest do Załącznika nr 5 złożonego wraz z ofertą, przedłożyć dowody określające

czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są należycie
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wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 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 twierdzące

ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert w postępowaniu. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych

podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie rzeczywiście

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne

zobowiązanie (tylko w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

W ogłoszeniu powinno być: W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

zdolności technicznej i zawodowej W celu spełniania warunku posiadania doświadczenia

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia informacji o wykonanych a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie wymaganym przez

Zamawiającego w Rozdziale V wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na

rzecz których usługi zostały wykonane Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do Załącznika nr 5 przedłożyć dowody określające czy usługi

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są należycie wykonywane,

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 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 twierdzące ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert w postępowaniu.
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