
Numer ogłoszenia: 73310 - 2012; data zamieszczenia: 09.03.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 72906 - 2012 data 09.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Wielkie Oczy, ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy, woj. podkarpackie, tel. 016 6310126, fax. 016

6310126.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).

W ogłoszeniu jest: Wykonawcy powinni posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku ocenia się

na podstawie zapisów w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców,

każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie..

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do

wykonywania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie

oświadczenia Wykonawcy którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

W ogłoszeniu jest: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz przedłoży co najmniej trzy

referencje w zakresie dożywiania dzieci w szkole z podmiotów, w których prowadzone było dożywianie

potwierdzające, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (na zasadzie

spełnia / nie spełnia)..

W ogłoszeniu powinno być: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg załącznika Nr 5 do

SIWZ) oraz przedłoży conajmniej trzy referencje w zakresie dożywiania dzieci w szkole z podmiotów, w

których prowadzone było dożywianie potwierdzające, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie (na zasadzie spełnia / nie spełnia)..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).

W ogłoszeniu jest: 1. Oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem

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

decyzji właściwego organu - załącznik Nr 3 do SIWZ, 2. Wypełniony formularz oferty Wykonawcy (wg

załącznika nr 1 do SIWZ) wraz ze szczegółowym wyliczeniem kosztów - załącznik nr 1a do SIWZ, 3.

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wzór umowy jako dowód przyjęcia warunków umownych

(wszystkie strony wzoru umowy powinny być zaparafowane) - załącznik nr 4 do SIWZ..
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W ogłoszeniu powinno być: 1. Oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek

na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem

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

decyzji właściwego organu - załącznik Nr 3 do SIWZ 2. Wypełniony formularz oferty Wykonawcy (wg

załącznika nr 1 do SIWZ) wraz ze szczegółowym wyliczeniem kosztów - załącznik nr 1a do SIWZ 3.

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wzór umowy jako dowód przyjęcia warunków umownych

(wszystkie strony wzoru umowy powinny być zaparafowane) - załącznik nr 6 do SIWZ..
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