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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 104707 - 2010 data 30.04.2010 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Instytut Nawozów Sztucznych, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, woj. lubelskie, tel. 

81 473 14 00, fax. 81 473 14 10. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1.  

W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 

osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia; wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia (1 osoba dla każdej części 

zamówienia) uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania budową 

lub robotami budowlanymi, posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń wraz z aktualnymi 

dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego w 

specjalnościach: a) dla części Nr 1 - konstrukcyjno - budowlanej i drogowej, b) dla części Nr 2 - 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) dla części 

Nr 3 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie 

z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 

osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia; 5) dysponują osobami, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia (1 osoba dla 

każdej części zamówienia) uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do 

kierowania budową lub robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego w specjalnościach: a) dla części Nr 1 - konstrukcyjno - budowlanej i drogowej, b) dla części 

Nr 2 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) dla 

części Nr 3 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami..  



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.  

W ogłoszeniu jest: Wykonawca ma obowiązek wykazać, że dysponuje bądź będzie dysponował 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca może polegać 

na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów od oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia..  

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca ma obowiązek wykazać, że osby, które będą uczestniczyły w 

wykonaniu zamówienia (1 osoba dla każdej części zamówienia) są uprawnione do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania budową lub robotami budowlanymi, posiadają 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi 

przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego w specjalnościach: a) dla części Nr 1 - 

konstrukcyjno - budowlanej i drogowej, b) dla części Nr 2 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) dla części Nr 3 - instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami..  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1.  

W ogłoszeniu jest: - koncesję, zezwolenie lub licencję - wykaz robót budowlanych w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wykaz osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - opłaconą 

polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

W ogłoszeniu powinno być: - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości co najmniej 50.000 PLN..  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.2.  

W ogłoszeniu jest: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - aktualny odpis z właściwego 

rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - 

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 



Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - 

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - aktualną 

informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - wykonawca powołujący się przy 

wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą 

brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2..  

W ogłoszeniu powinno być: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na 

postawie art. 24 ust. 1 prawo zamówień publicznych, - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wykonawca 

powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 

podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2..  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.  

W ogłoszeniu jest: 14.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Instytut Nawozów Sztucznych Al. Tysiąclecia 

Państwa Polskiego 13A 24-110 Puławy Kancelaria, pokój nr 156 bud. E-40, poniedziałek - piatek w 

godz. 7:00 - 15:00..  

W ogłoszeniu powinno być: 19.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Instytut Nawozów Sztucznych Al. 

Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 24-110 Puławy Kancelaria, pokój nr 156 bud. E-40, poniedziałek - 

piatek w godz. 7:00 - 15:00..  


