
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 333012-2013 z dnia 2013-08-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kleszczów 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wymiana telewizji przemysłowej na obiektach 
eksploatowanych przez Zakład Komunalny Kleszczów Sp. z o.o. tj.: Ujęcie Wody Wolica 
Ujęcie Wody Łuszczanowice Stacja Pomiarowa Gazu w Czyżowie ... 
Termin składania ofert: 2013-08-28  

 

Numer ogłoszenia: 336644 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 333012 - 2013 data 19.08.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o. o., ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów, woj. łódzkie, 
tel. 44 7313223, fax. 44 7313113. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1. 
· W ogłoszeniu jest: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca spełnia warunek, jeżeli 
posiada: Aktualną Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 
realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą z dnia 22 
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2005.145.1221 z późn. zm.). 

· W ogłoszeniu powinno być: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis 
sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje w 
tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny.. 

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1. 
· W ogłoszeniu jest: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=333012&rok=2013-08-19


których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 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 
do 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;. 

· W ogłoszeniu powinno być: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie; 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 do 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;. 

 
 


