
Ogłoszenie nr 540113050-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.

Stupsk Maz.:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 550272-N-2020

Data: 15/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM),

Krajowy numer identyfikacyjny 13014828885913, ul. Dąbek  129, 06-561  Stupsk Maz., woj. brak,

państwo Polska, tel. 023 6531331 - 33, e-mail dabek@idn.org.pl, faks 236 531 334.

Adres strony internetowej (url): www.mae.com.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: i. w okresie

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

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: a. jedno zamówienie polegające na

wybudowaniu instalacji kogeneracyjnej, która współpracowała z istniejącą kaskadową kotłownią

gazową, o wartości zamówienia co najmniej 400.000,00 zł brutto, oraz b. jedno zamówienie

polegające na wykonaniu (budowa, przebudowa) instalacji źródła ciepła gazowego na terenie

objętym ochroną konserwatora, o wartości zamówienia co najmniej 400.000,00 zł brutto, w

formule „zaprojektuj i wybuduj”, Przez „jedno zamówienie” Zamawiający rozumie zamówienie

wykonane w ramach jednej umowy. UWAGA! Mając na uwadze art. 23 ust. 5 Ustawy
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Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów

(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji,

gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art.

22a Ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez

Wykonawcę, jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub podmiot, na którego

zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca — brak możliwości tzw. sumowania

doświadczenia. UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie będąc członkiem

konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym

doświadczeniem tylko i włącznie w przypadku, kiedy dane roboty budowlane wykonał

osobiście. ii. skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające określone

poniżej uprawnienia i kwalifikacje: – projektant branży architektonicznej – jedna osoba,

posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz

Wyjaśnienie poniżej); – projektant branży konstrukcyjnej – jedna osoba, posiadająca

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz

Wyjaśnienie poniżej); – projektant branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia

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

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz

Wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych; – projektant branży

elektrycznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19

maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia

budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych; –
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kierownik robót ogólnobudowlanych – osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz

Wyjaśnienie poniżej); – kierownik budowy, pełniący równocześnie obowiązki kierownika

robót branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane

(patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych; – kierownik robót

branży elektrycznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831)

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie

instalacji i urządzeń elektrycznych; WYJAŚNIENIE ! W przypadku każdych z ww.

wymaganych uprawnień, Zamawiający jako „odpowiadające im uprawnienia budowlane”

rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, lub osoba skierowana do realizacji zamówienia publicznego posiada

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze odpowiedniej procedury w

odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych

lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych

w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220).

UWAGA! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub

więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą
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łącznie spełnianie ww. warunku. UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww.

funkcji. 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:

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

i. w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: a. jedno zamówienie

polegające na wybudowaniu instalacji kogeneracyjnej, która współpracowała z istniejącą

kaskadową kotłownią gazową, o wartości zamówienia co najmniej 400.000,00 zł brutto,

oraz b. jedno zamówienie polegające na wykonaniu (budowa, przebudowa) instalacji

źródła ciepła gazowego na terenie objętym ochroną konserwatora, o wartości zamówienia

co najmniej 400.000,00 zł brutto, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, Przez „jedno

zamówienie” Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach jednej umowy.

UWAGA! Mając na uwadze art. 23 ust. 5 Ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji

składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał

na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, warunek o

którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę, jednego z

Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub podmiot, na którego zdolności w tym

zakresie powołuje się Wykonawca — brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie będąc członkiem konsorcjum w

uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i

włącznie w przypadku, kiedy dane roboty budowlane wykonał osobiście. ii. skieruje do

realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające określone poniżej uprawnienia i

kwalifikacje: – projektant branży architektonicznej – jedna osoba, posiadająca

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane

(patrz Wyjaśnienie poniżej); – projektant branży konstrukcyjnej – jedna osoba,

posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja
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2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im

uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej); – projektant branży sanitarnej –

jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz.

831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej) w

zakresie instalacji i urządzeń cieplnych; – projektant branży elektrycznej – jedna

osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z

dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub

odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie

instalacji i urządzeń elektrycznych; – kierownik robót ogólnobudowlanych – osoba,

posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz.

831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej); –

kierownik budowy, pełniący równocześnie obowiązki kierownika robót branży

sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im

uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji i urządzeń

cieplnych; – kierownik robót branży elektrycznej – jedna osoba, posiadająca

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
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elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju

z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub

odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie

instalacji i urządzeń elektrycznych; WYJAŚNIENIE ! W przypadku każdych z ww.

wymaganych uprawnień, Zamawiający jako „odpowiadające im uprawnienia

budowlane” rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, lub osoba skierowana do realizacji zamówienia

publicznego posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze

odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami

państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do

wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności,

jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220). UWAGA!

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub

więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy

wykażą łącznie spełnianie ww. warunku. UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza

łączenia ww. funkcji. 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:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.5.1)

W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień

składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2. Informacje

zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca
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spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w rozdz. 6 SIWZ. Stosownie

do zapisów art 24aa ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia

warunki udziału w postępowaniu. W tym celu 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: a) informacja banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w zakresie niezbędnym do

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 6

ust. 1. 2) pkt. b) SIWZ. wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc

przed upływem terminu składania ofert, b) wykaz robót budowlanych

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w

postępowaniu, określonego w rozdz. 6 ust. 1. 2) pkt. c) ppkt. i SIWZ, wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o

tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty (wg załącznika nr 6 do SIWZ); c) wykaz osób, skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie niezbędnym do

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 6

ust. 1. 2) pkt. c) ppkt. ii SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wg

załącznika nr 7 do SIWZ); UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie również
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złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu na zdolności, którego Wykonawca

się powoływał w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z

postępowania tego podmiotu (dokumenty wymienione w pkt. d-j SIWZ).

Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć wskazane w SIWZ

dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w

postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu

wykazania spełniania tych warunków. Wykonawca zobowiązany jest złożyć

również dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego: Karta techniczna

oferowanego kogeneratora potwierdzająca spełnianie przez to urządzenie

parametrów zawartych w OPZ.

W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć

aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w

załączniku nr 2. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne

potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,

określone w rozdz. 6 SIWZ. Stosownie do zapisów art 24aa ustawy Pzp

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, najpierw dokona oceny ofert, a

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu. W tym celu 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: a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykazania

spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 6 ust. 1. 2)

pkt. b) SIWZ. wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed

upływem terminu składania ofert, b) wykaz robót budowlanych wykonanych

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w

zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w
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postępowaniu, określonego w rozdz. 6 ust. 1. 2) pkt. c) ppkt. i SIWZ, wraz z

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na

rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wg załącznika nr

6 do SIWZ); c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania

warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 6 ust. 1. 2) pkt. c)

ppkt. ii SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wg

załącznika nr 7 do SIWZ); UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie

również złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu na zdolności, którego

Wykonawca się powoływał w celu wykazania spełniania warunków udziału

w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z

postępowania tego podmiotu (dokumenty wymienione w pkt. d-j SIWZ).

Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć wskazane w SIWZ

dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w

postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu

wykazania spełniania tych warunków. Wykonawca zobowiązany jest złożyć

również dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego: Karta techniczna

oferowanego kogeneratora potwierdzająca spełnianie przez to urządzenie

parametrów zawartych w OPZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV
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Punkt: IV.6.2.)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-30, godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-07, godzina:

12:00
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