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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Kościerzyna, Krajowy numer identyfikacyjny 19167512600000, ul. ul. 3 Maja , 83-400 Kościerzyna,
woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 802 300, e-mail wizp@koscierzyna.gda.pl, faks 586 802 320.
Adres strony internetowej (url): www.bip.koscierzyna.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie zakłada wykonanie prac w
budynku Urzędu Miasta w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9A w Kościerzynie: roboty rozbiórkowe, wykonanie szybu
żelbetowego windy, montaż kabiny, wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej, roboty murarsko – tynkarskie
(zamurowania, wykucie otworów drzwiowych, rozebranie, murowanie ścian, wykonanie tynków), roboty malarskie
(gładzie gipsowe, malowanie), obsadzenie drzwi wewnętrznych. 2. Zamawiający informuje, że podczas realizacji
przedmiotu niniejszego zamówienia w budynku jednocześnie będą prowadzone roboty budowlane realizowane przez
innych wykonawców w zakresie dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych oraz robót
termomodernizacyjnych (docieplenie, wymiana stolarki, instalacja c.o.). 3. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa
rozdział 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”, dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar, które udostępniono na stronie internetowej
zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest
modernizacja budynku Urzędu Miasta w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9A, w ramach której należy wykonać następujący
zakres robót: 1)roboty rozbiórkowe 2)budowę szybu windowego żelbetowego wraz z dostawą i instalacją windy
wewnątrz budynku z niezbędną instalacją elektryczną 3)roboty murarsko – tynkarskie (zamurowania, wykucie otworów
drzwiowych, rozebranie, murowanie ścian, wykonanie tynków) 4)roboty malarskie (gładzie gipsowe, malowanie)
5)obsadzenie drzwi wewnętrznych. Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Urzędu Miasta” 2. Zamawiający informuje, że podczas
realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia w budynku jednocześnie będą prowadzone roboty budowlane
realizowane przez innych wykonawców w zakresie dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych oraz
robót termomodernizacyjnych (docieplenie, wymiana stolarki, instalacja c.o.). 3. Przedmiot zamówienia szczegółowo
określa rozdział 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”, dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar, które udostępniono na stronie internetowej
zamawiającego.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp, tj. potwierdzających brak podstaw wykluczenia (dotyczy Wykonawcy i podmiotu na którego zdolnościach
lub sytuacji Wykonawca polega)Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów: część I, II: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. potwierdzających brak podstaw wykluczenia (dotyczy Wykonawcy i podmiotu na którego
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega)Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), przedkłada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: ) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-0527, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: ) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
2019-05-30, godzina: 10:00

wywieszono: 20.05.2019r.

