Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 329388-2016 z dnia 24-10-2016 - Piaseczno
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie posiłków do jadłodajni, dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta i gminy Piaseczno. Skład posiłku dla 1 osoby:
0,5 l zu...
Termin składania ofert/wniosków: 04-11-2016

Ogłoszenie nr 332566 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.
Piaseczno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 329388
Data: 24/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Krajowy numer identyfikacyjny 1589128900000, ul. ul. Kościuszki 5,
05500 Piaseczno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, e-mail
rzp@piaseczno.eu, faks 022 70 17 692.
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 celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w Części V ust. 2 pkt. 3 SIWZ Zamawiający żąda: 1. Przedstawienia
minimum dwóch usług potwierdzających realizację zamówień polegających na przygotowaniu i
dostarczeniu gorących posiłków na kwotę nie mniejszą niż 80.000 zł brutto każda, w ciągu ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie. Powyższy wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu, 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; oraz
z załączeniem dowodów określających, że czy te usługi zostały wykonane należycie 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 jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. (Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) . 2. Wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w którym Wykonawca wykaże, że
dysponuje osobami spełniającymi wymagania określone w Części V ust. 2 pkt 3 SIWZ ze wskazaniem
imienia i nazwiska, kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 4 do
SIWZ).
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w Części V ust. 2 pkt. 3 SIWZ Zamawiający żąda: 1. Przedstawienia
minimum dwóch usług potwierdzających realizację zamówień polegających na przygotowaniu i
dostarczeniu gorących posiłków na kwotę nie mniejszą niż 80.000 zł brutto każda, w ciągu ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie. Powyższy wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu, 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; oraz
z załączeniem dowodów określających, że czy te usługi zostały wykonane należycie 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 jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. (Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w którym Wykonawca wykaże, że
dysponuje osobami spełniającymi wymagania określone w Części V ust. 2 pkt 3 SIWZ ze wskazaniem
imienia i nazwiska, kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 4 do
SIWZ.3.Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 50.000 zł brutto.

