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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 219303 - 2014 data 16.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 
211.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1). 
• W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga od wykonawców zezwolenia właściwego organu na 

prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub 
zaświadczenia właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność 
ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia . W celu wykazania spełnienia warunku w 
tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowny dokument.W celu wykazania 
spełnienia warunku zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownych dokumentów. 
Wykonawca zobligowany jest złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem i treścią SIWZ - 
załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie dokumentów/oświadczeń złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia nie spełnia 
(złożonych przez Wykonawców a wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń - 
zgodnie z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych 
dokumentów). Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może 
polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od 
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić, zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga od wykonawców zezwolenia właściwego 
organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub 
zaświadczenia właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność 
ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunku w 
tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowny dokument.W celu wykazania 
spełnienia warunku zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownych dokumentów. 
Wykonawca zobligowany jest złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem i treścią SIWZ - 
załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie dokumentów/oświadczeń złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia nie spełnia 
(złożonych przez Wykonawców a wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń - 
zgodnie z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych 
dokumentów).. 


