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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

następujących oświadczeń lub dokumentów: 11.1.1 w celu potwierdzenia spełniania przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 1) kompetencji lub uprawnień do

prowadzenia określonej działalności zawodowej: dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1.2. ppkt

1 SIWZ, potwierdzające uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego, zgodnie z art. 12

ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach

wodnych; 2) zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda: a) wykazu osób

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności
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odpowiedzialnych za świadczenie usług (załącznik nr 5a), wraz z informacjami na temat ich

doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia (załącznik nr 5c), oraz oświadczeniem

wykonawcy, że osoby będące uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia (załącznik nr 5b). Zamawiający wymaga, aby osoby wykazane przez wykonawcę

w wykazie osób brały udział w realizacji zamówienia we wskazanym zakresie. Zmiana tych

osób w trakcie realizacji zamówienia jest dopuszczalna tylko za zgodą Zamawiającego. Nowe

osoby muszą posiadać doświadczenie i uprawnienia co najmniej takie same jak osoby

wymienione w wykazie; b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których usługi

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5d do SIWZ. 11.1.2 w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda odpisu z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w celu potwierdzenia braku

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p.) 11.2 Jeżeli z przedłożonego

wraz z ofertą oświadczenia wynikać będzie, że wykonawca zamierza powierzyć wykonanie

części zamówienia podwykonawcy, a podmiot ten nie jest podmiotem, na którego

zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p.,

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu, o

którym mowa w pkt. 11.1.2 dotyczącego tego podmiotu. 11.3 Jeżeli z przedłożonych wraz z

ofertą oświadczeń lub dokumentów wynikać będzie, że wykonawca polega na zdolnościach

lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., Zamawiający

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
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nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu, o którym mowa w

pkt. 11.1.2 dotyczącego tego podmiotu. 11.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których

mowa w pkt 11.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. 11.5 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 w pkt 11.4., 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. Terminy określone w pkt 11.4

stosuje się.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 11.1. w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

(w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

u.p.z.p.) 11.2 Jeżeli z przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia wynikać będzie, że

wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, a podmiot

ten nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na

zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie

aktualnego na dzień złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt. 11.1. dotyczącego tego

podmiotu. 11.3 Jeżeli z przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów wynikać

będzie, że wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 22a u.p.z.p., Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie

aktualnego na dzień złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt. 11.1. dotyczącego tego
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podmiotu. 11.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.1. składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11.5

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 w pkt 11.4., 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. Terminy określone w pkt 11.4 stosuje się.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 11.1.1 w celu potwierdzenia

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1.2. ppkt 1 SIWZ, potwierdzające uprawnienia do

wykonywania ratownictwa wodnego, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia

2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych; 2) zdolności

technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda: a) wykazu osób skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług (załącznik nr 5a), wraz z informacjami na temat ich doświadczenia

niezbędnego do wykonania zamówienia (załącznik nr 5c), oraz oświadczeniem

wykonawcy, że osoby będące uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia (załącznik nr 5b). Zamawiający wymaga, aby osoby wykazane

przez wykonawcę w wykazie osób brały udział w realizacji zamówienia we wskazanym

zakresie. Zmiana tych osób w trakcie realizacji zamówienia jest dopuszczalna tylko za
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zgodą Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać doświadczenie i uprawnienia co

najmniej takie same jak osoby wymienione w wykazie; b) wykazu usług wykonanych,

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat

wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi

załącznik nr 5d do SIWZ. 11.1.2 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w celu potwierdzenia braku

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p.) 11.2 Jeżeli z

przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia wynikać będzie, że wykonawca zamierza

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, a podmiot ten nie jest

podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach

określonych w art. 22a u.p.z.p., Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,

terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt. 11.1.2

dotyczącego tego podmiotu. 11.3 Jeżeli z przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń lub

dokumentów wynikać będzie, że wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., Zamawiający wezwie

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,

nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu, o którym

mowa w pkt. 11.1.2 dotyczącego tego podmiotu. 11.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
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dokumentów, o których mowa w pkt 11.1.2 składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11.5 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 w pkt 11.4., 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. Terminy określone w pkt 11.4 stosuje się.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

11.1. w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu dotyczących: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia

określonej działalności zawodowej: dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1.2. ppkt 1

SIWZ, potwierdzające uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego, zgodnie

z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób

przebywających na obszarach wodnych; 2) zdolności technicznej lub zawodowej,

Zamawiający żąda: a) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług

(załącznik nr 5a), wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do

wykonania zamówienia (załącznik nr 5c), oraz oświadczeniem wykonawcy, że osoby

będące uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia (załącznik nr 5b). Zamawiający wymaga, aby osoby wykazane przez

wykonawcę w wykazie osób brały udział w realizacji zamówienia we wskazanym

zakresie. Zmiana tych osób w trakcie realizacji zamówienia jest dopuszczalna tylko

za zgodą Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać doświadczenie i uprawnienia

co najmniej takie same jak osoby wymienione w wykazie; b) wykazu usług

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
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wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich

należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5d do

SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 2.3

W ogłoszeniu jest: NIE

W ogłoszeniu powinno być: TAK

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: NIE

W ogłoszeniu powinno być: TAK

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zmiana umowy 1. Zamawiający

przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie
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zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego

przez obie strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza: a) aktualizację

danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę

siedziby, zmianę formy prawnej itp. b) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację

przedmiotu zamówienia, c) zmianę wykazu osób wskazanych w załączniku nr 2

do umowy, pod warunkiem, że nowe osoby posiadać będą co najmniej takie

samo doświadczenie i uprawnienia jak osoby wskazane w załączniku nr 2 do

umowy; d) zmiany godzin świadczenia usługi, wskazanych w § 2 ust. 2 umowy,

w szczególności w przypadku zmiany godzin otwarcia Pływalni.
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