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Ogłoszenie nr 500034696-N-2018 z dnia 15-02-2018 r.

Gdynia:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 514543-N-2018 

Data: 06/02/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Laboratorium Innowacji Społecznych, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Al. Zwycięstwa 

96/98, 81-451  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48(58)7273900, +48(58)7273907, e-

mail a.nadziejko@lis.gdynia.pl, m.warszakowski@lis.gdynia.pl, faks +48(58)7273914. 

Adres strony internetowej (url): http://gdynia.pl/bip/lis 

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: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej realizacji zadania

inwestycyjnego w trybie zaprojektuj i wybuduj polegającego na przebudowie, rozbudowie,

zmianie sposobu użytkowania i dostosowaniu na potrzeby centrum sąsiedzkiego (Centrum

aktywnego mieszkańca) budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul.

Śmidowicza 49 w Gdyni. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie

dokumentacji projektowej i robót budowlanych, wraz z zagospodarowaniem terenu i małą

architekturą, aż do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie (w razie

nałożenia takiego obowiązku). Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy określa

obowiązek, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,

osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na
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wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks

pracy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z celowym

przeznaczeniem obiektu w sposób zapewniający bezpieczne, bezawaryjne i ekonomiczne

użytkowanie budynku. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej realizacji

zadania inwestycyjnego w trybie zaprojektuj i wybuduj polegającego na przebudowie,

rozbudowie, zmianie sposobu użytkowania i dostosowaniu na potrzeby centrum sąsiedzkiego

(Centrum aktywnego mieszkańca) budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul.

Śmidowicza 49 w Gdyni. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie

dokumentacji projektowej i robót budowlanych, wraz z zagospodarowaniem terenu i małą

architekturą, aż do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie .

Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy określa obowiązek, zatrudnienia przez

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w

zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Wykonawca

zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z celowym przeznaczeniem obiektu

w sposób zapewniający bezpieczne, bezawaryjne i ekonomiczne użytkowanie budynku. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 8) 

W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów: miesiącach: 14 lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach

14 Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres,

na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny

system zakupów: miesiącach: 15 lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w

miesiącach 15 Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 4) 
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W ogłoszeniu jest: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składane jest w oryginale. W przypadku

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie

musi być złożone przez każdego Wykonawcę. 

W ogłoszeniu powinno być: Dotychczasowa treść tego punktu winna znajdować się w

Ogłoszeniu w pkt III.7) Ogłoszenia 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 7) 

W ogłoszeniu jest: 1.Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą (Formularzem oferty)

1.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące

załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, w zakresie wskazanym w pkt 7.1. SIWZ. Informacje zawarte w

oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych

podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1. 1.3. Jeżeli

Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie w formie pisemnej tych podmiotów

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór

zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o

zamówienie przez Wykonawców oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, o

których mowa w pkt 1.1., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. Oświadczenia te stanowią wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1.5. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa oświadczenia stanowiące
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załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, o których mowa w pkt 1.1. Oświadczenia te mają potwierdzać

brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 1.6. Pełnomocnictwo

złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez

notariusza, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę,

której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów

załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie

zamówienia. 2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14

oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu

zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 3. Jeżeli zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa w

pkt 1.3., nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w

terminie określonym przez Zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania: a) zastąpił ten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania

odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację

finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego. 4.

W przypadku Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z

Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. 5. Jeżeli Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się

o udzielenie zamówienia (tzn. jedną ofertę złożą dwa lub więcej podmioty/ów) Wykonawcy

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. 6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może

złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 7. Załączone do oferty
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dokumenty/oświadczenia oraz złożone przez Wykonawcę i na wezwanie Zamawiającego muszą

być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). 

W ogłoszeniu powinno być: 1.Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą (Formularzem

oferty) 1.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia

stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, w zakresie wskazanym w pkt 7.1. SIWZ. Informacje

zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.2. Wykonawca, który powołuje się

na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału

w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa

w pkt 1.1. 1.3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie w formie pisemnej

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 1.4. W przypadku wspólnego

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i nr 3

do SIWZ, o których mowa w pkt 1.1., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. Oświadczenia te stanowią wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1.5. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa oświadczenia stanowiące

załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ, o których mowa w pkt 1.1. Oświadczenia te mają potwierdzać

brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 1.6. Pełnomocnictwo

złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez

notariusza, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę,

której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów

załączonych do oferty lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie

zamówienia. 2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14

oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
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współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu

zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 3. Jeżeli zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa w

pkt 1.3., nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w

terminie określonym przez Zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania: a) zastąpił ten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania

odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację

finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego. 4.

W przypadku Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z

Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. 5. Jeżeli Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się

o udzielenie zamówienia (tzn. jedną ofertę złożą dwa lub więcej podmioty/ów) Wykonawcy

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. 6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może

złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 7. Załączone do oferty

dokumenty/oświadczenia oraz złożone przez Wykonawcę i na wezwanie Zamawiającego muszą

być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).8.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Oświadczenie składane jest w oryginale. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie
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o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego

Wykonawcę. 


