Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 373164-2016 z dnia 23-12-2016 - Szczecin
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania systemów klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej w jednostkach PUM. W zakresie Zadania nr 1 Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowl...
Termin składania ofert/wniosków: 09-01-2017

Ogłoszenie nr 1846 - 2017 z dnia 2017-01-03 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 373164
Data: 23/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 28888600000, ul. ul.
Rybacka 1, 70204 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 48 00 700, e-mail
dzppum@pum.edu.pl, faks 91 48 00 769.
Adres strony internetowej (url):
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: 5.1)
W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Celem
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w odniesieniu do przesłanek pozytywnych), 1)Wykazu
wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 – wypełniony
Załącznik nr 5 do SIWZ, 2)Dowodów określających czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty, 3)Wykazu wykonanych usług – w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane – wypełniony Załącznik nr 6 do SIWZ, 4)Dowodów określających czy usługi –
wykazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane,, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, 5) Wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 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 Załącznik nr 7 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w odniesieniu do przesłanek pozytywnych),
1)Wykazu wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 –
wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ, 2)Dowodów określających czy wykazane roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 3)Wykazu wykonanych usług – w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane – wypełniony Załącznik nr 6 do SIWZ, 4)Dowodów
określających czy usługi – wykazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy, 5) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego 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
Załącznik nr 7 do SIWZ, 6) Informacji 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 ofert.

