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Ogłoszenie nr 500276496-N-2018 z dnia 19-11-2018 r.

Rzeszów:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 647509-N-2018 

Data: 13/11/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Teatr im. Wandy Siemaszkowej, Krajowy numer identyfikacyjny 27977500000, ul. ul. Sokoła  7,

35010   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 532 001, e-mail j.rozmus@teatr-

rzeszow.pl, faks 178 532 748. 

Adres strony internetowej (url): https://teatr-rzeszow.pl/article/przetarg-nr-52018?l=2 

Adres profilu nabywcy: www.teatr-rzeszow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 6 

W ogłoszeniu jest: 1. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu wskazanych w sekcji III.1.3) będzie polegał, zgodnie z przepisem art. 22a Ustawy,

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, będzie zobowiązany

przedstawić, wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, a na wezwanie Zamawiającego będzie

zobowiązany, w odniesieniu do tych podmiotów, przedstawić dokumenty, o których mowa w

sekcji III.4) potwierdzające, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu, oraz udowodnić, że

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 2. W

przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
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zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej

za zgodność z oryginałem przez notariusza. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia składa, wraz z ofertą Oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.3). Na

wezwanie Zamawiającego każdy z wykonawców składa dokumenty potwierdzające brak

podstaw wykluczenia, o których mowa w sekcji III.4) natomiast dokumenty potwierdzające

spełnianie warunków udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.3) każdy z nich składa w

zakresie, w którym wykazuje spełnianie tych warunków. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wezwanie Zamawiającego,

zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. 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 w 3, 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. Dokumenty te powinny

być wystawione w terminach wskazanych powyżej w pkt 3. 5. Dokumenty dotyczące

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11

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

Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU z 2018 r. poz. 798, 650,

1637 i 1669), o którym mowa w Rozdziale IX pkt 3 A SIWZ. W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich powinien przedstawić

oświadczenie w zakresie w jakim jego dotyczy. 

W ogłoszeniu powinno być: brak informacji 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 7 

W ogłoszeniu jest: brak informacji 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków

udziału w postępowaniu wskazanych w sekcji III.1.3) będzie polegał, zgodnie z przepisem art.

22a Ustawy, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, będzie

zobowiązany przedstawić, wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, a na wezwanie

Zamawiającego będzie zobowiązany, w odniesieniu do tych podmiotów, przedstawić dokumenty,

o których mowa w sekcji III.4) potwierdzające, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu, oraz

udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów. 2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej

za zgodność z oryginałem przez notariusza. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia składa, wraz z ofertą Oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.3). Na

wezwanie Zamawiającego każdy z wykonawców składa dokumenty potwierdzające brak

podstaw wykluczenia, o których mowa w sekcji III.4) natomiast dokumenty potwierdzające

spełnianie warunków udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.3) każdy z nich składa w

zakresie, w którym wykazuje spełnianie tych warunków. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wezwanie Zamawiającego,

zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. 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 w 3, 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
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organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny

być wystawione w terminach wskazanych powyżej w pkt 3. 5. Dokumenty dotyczące

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11

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

Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU z 2018 r. poz. 798, 650,

1637 i 1669), o którym mowa w Rozdziale IX pkt 3 A SIWZ. W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich powinien przedstawić

oświadczenie w zakresie w jakim jego dotyczy. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia Wykonawca

powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli

okres działalności jest krótszy w tym okresie), zrealizował co najmniej 1 (jedno) zamówienie, o

wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto polegające na opracowaniu wielobranżowej

dokumentacji projektowej zawierającej co najmniej branżę budowlaną i elektryczną dla budynku

podlegającego nadzorowi Konserwatora Zabytków, dla którego wydane było pozwolenie na

budowę i w zakres którego wchodziło zaprojektowanie platformy transportowej towarowej o

udźwigu nie mniejszym niż 2.000 kg. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców lub

przez co najmniej jednego z Wykonawców. 2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia Wykonawca powinien wykazać, że będzie dysponował następującym personelem: a)

co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w

specjalności: architektonicznej w rozumieniu ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz

U z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm), dalej „PrBud”, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (DzU z 2014 r. poz. 1278), dalej „RMSFT” oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (DzU z 2016 r. poz.

1725, 1669), dalej „UOSZ”, b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
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projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu „PrBud”,

„RMSFT” oraz „UOSZ”, c) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu „PrBud”, „RMSFT” oraz „UOSZ”,

Zamawiający nie dopuszcza łączenia wyżej opisanych funkcji przez jedną osobę. Zamawiający

wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z

informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje

dodatkowe: Ad. 1) Posiadanie Wiedzy i doświadczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie przez wszystkich

Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców Ad. 2) Dysponowanie osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia warunek może być spełniony przez wszystkich Wykonawców lub przez

co najmniej jednego z Wykonawców. 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie),

zrealizował co najmniej 2 (dwa) zamówienia, każde o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto

z których : a). co najmniej 1 (jedno) polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej w

zakres której wchodziło zaprojektowanie platformy transportowej towarowego udźwigu nie

mniejszym niż 2.000 kg”, b). co najmniej1 (jedno) polegało na opracowaniu wielobranżowej

dokumentacji projektowej budowy lub/i przebudowy lub/i rozbudowy, lub/i nadbudowy lub/i

odbudowy budynków lub ich części dla budynku podlegającego nadzorowi Konserwatora

Zabytków, dla którego wydane było pozwolenie na budowę”.W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie przez

wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców. 2) Dysponowanie

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca powinien wykazać, że będzie

dysponował następującym personelem: a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: architektonicznej w rozumieniu

ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz U z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm), dalej

„PrBud”, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU z 2014 r. poz. 1278), dalej

„RMSFT” oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz

inżynierów budownictwa (DzU z 2016 r. poz. 1725, 1669), dalej „UOSZ”, b) co najmniej 1
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osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu „PrBud”, „RMSFT” oraz „UOSZ”, c) co najmniej 1

osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w

rozumieniu „PrBud”, „RMSFT” oraz „UOSZ”, Zamawiający nie dopuszcza łączenia wyżej

opisanych funkcji przez jedną osobę. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w

ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Ad. 1) Posiadanie

Wiedzy i doświadczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia warunek może być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców lub przez co

najmniej jednego z Wykonawców Ad. 2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

warunek może być spełniony przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z

Wykonawców. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-11-21, godzina: 12:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-11-23, godzina: 12:00, 

 


