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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 121766-2016 z dnia 2016-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myślenice

1. Przedmiotem zamówienia są usługi, obejmujące zadanie inwestycyjne pn.: Opracowanie pełnej dokumentacji

projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy
Myślenice -...

Termin składania ofert: 2016-05-23

Numer ogłoszenia: 124994 - 2016; data zamieszczenia: 17.05.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 121766 - 2016 data 13.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 012 6392300, fax. 012
6392305.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).

W ogłoszeniu jest: Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla rozbudowy sieci

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Myślenice - część I - dla podłączenia: a)
20 działek - na terenie miasta Myślenice b) 80 działek - na terenie gminy Myślenice w ramach zadania
uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice..

W ogłoszeniu powinno być: Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Myślenice - część I - dla

podłączenia: a) 20 budynków - na terenie miasta Myślenice b) 88 budynków - na terenie gminy Myślenice w
ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi, obejmujące zadanie inwestycyjne pn.:

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej na terenie miasta i gminy Myślenice - część I - dla podłączenia: a) 20 działek - na terenie

miasta Myślenice, b) 80 działek - na terenie gminy Myślenice, w ramach zadania uporządkowanie gospodarki
wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice wraz z uzyskaniem i przedłożeniem Zamawiającemu

niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń. 2. Dla każdej z działek, o których mowa w ppkt 1, Wykonawca

zobowiązany jest sporządzić osobny projekt, zaś uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wymagane jest
dla co najmniej 20 projektów (działek), z zastrzeżeniem, że Wykonawca może uzyskać taką decyzję dla

większej ilości wykonanych projektów (działek). 3. Wykonawca samodzielnie wybiera działki, dla których w
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pierwszej i dalszej kolejności wykonuje projekty i uzyskuje prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. 4.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego nad

inwestycją wykonywaną na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. 5. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia przedstawiony został w Części II i III SIWZ. 6. Zalecanym jest, aby Wykonawca przed

sporządzeniem oferty dokonał wizji w terenie, w celu oszacowania wszystkich niezbędnych kosztów

opracowania dokumentacji oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania
rzetelnej i kompletnej oferty. Dokonanie wizji w terenie nie jest wymogiem w niniejszym postępowaniu...

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi, obejmujące zadanie inwestycyjne pn.:

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej na terenie miasta i gminy Myślenice - część I - dla podłączenia: a) 20 budynków - na terenie
miasta Myślenice, b) 88 budynków- na terenie gminy Myślenice, w ramach zadania uporządkowanie
gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice wraz z uzyskaniem i przedłożeniem

Zamawiającemu niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń. 2. Dla każdego z budynków, o których mowa w
ppkt 1, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić osobny projekt, zaś uzyskanie decyzji o pozwoleniu na

budowę wymagane jest dla co najmniej 20 projektów (budynków), z zastrzeżeniem, że Wykonawca może
uzyskać taką decyzję dla większej ilości wykonanych projektów (budynków). 3. Wykonawca samodzielnie
wybiera budynki, dla których w pierwszej i dalszej kolejności wykonuje projekty i uzyskuje prawomocną

decyzję o pozwoleniu na budowę. 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do
pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie wykonanej dokumentacji

projektowej. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II i III SIWZ. 6.

Zalecanym jest, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji w terenie, w celu oszacowania

wszystkich niezbędnych kosztów opracowania dokumentacji oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą

być niezbędne do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty. Dokonanie wizji w terenie nie jest wymogiem w
niniejszym postępowaniu...

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

W ogłoszeniu jest: Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na
następujący rachunek Zamawiającego: Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice Nr: 89

8619 0006 0020 0000 0071 0003 Tytuł przelewy musi wskazywać nazwę ostępowania w związku z którym

wnoszone jest wadium tj.: Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy sieci

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Myślenice - część I - dla podłączenia: a)
20 działek - na terenie miasta Myślenice b) 80 działek - na terenie gminy Myślenice w ramach zadania

uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice. Wadium wnoszone w innych,

dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć w oryginale dołączonym do oferty. W przypadku
braku możliwości technicznych wpisania pełnego tytułu wadium, w zgodzie z SIWZ, Zamawiający uzna za
wystarczające wpisanie tytułu w sposób odpowiedni, umożliwiający jednoznacznie stwierdzić, jakiego
postępowania w sprawie zamówienia publicznego dotyczy..

W ogłoszeniu powinno być: Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1)Wadium wnoszone w pieniądzu należy

wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice
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Nr: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 Tytuł przelewy musi wskazywać nazwę ostępowania w związku z
którym wnoszone jest wadium tj.: Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla

rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Myślenice - część I - dla
podłączenia: a) 20 budynków - na terenie miasta Myślenice b) 88 budynków - na terenie gminy Myślenice w
ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice. Wadium

wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć w oryginale dołączonym
do oferty. W przypadku braku możliwości technicznych wpisania pełnego tytułu wadium, w zgodzie z SIWZ,
Zamawiający uzna za wystarczające wpisanie tytułu w sposób odpowiedni, umożliwiający jednoznacznie
stwierdzić, jakiego postępowania w sprawie zamówienia publicznego dotyczy..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał: - co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla

inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach jednej budowy, o wartości
usługi nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek odnoszący się do posiadania wiedzy i

doświadczenia oceniany będzie łącznie. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, głównych usług spełniających warunek wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

wykonane, oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW; Dowodami, o których mowa powyżej są: a)
poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a); - pisemne zobowiązanie podmiotu do

udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW, jeżeli

wykonawca wykazując spełnienie warunku określonego w punkcie 9.2.b) polega na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych; Ocena
spełniania warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia- nie spełnia..

W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał: - co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w ramach jednej

budowy, o wartości usługi nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek odnoszący się do posiadania wiedzy i
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doświadczenia oceniany będzie łącznie. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, głównych usług spełniających warunek wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

wykonane, oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW; Dowodami, o których mowa powyżej są: a)
poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a); - pisemne zobowiązanie podmiotu do

udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW, jeżeli

wykonawca wykazując spełnienie warunku określonego w punkcie 9.2.b) polega na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych; Ocena
spełniania warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia- nie spełnia..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

23.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach ul. Rynek 8/9 32-400 Myślenice
Sekretariat pokój nr 10..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 24.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach ul. Rynek 8/9 32-400
Myślenice Sekretariat pokój nr 10..
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