Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 107982-2014 z dnia 2014-03-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bydgoszcz
Przedmiotem zamówienia jest budowa sali wielofunkcyjnej (wystawienniczo-artystycznej)
przy Placu Kościeleckich 6 w Bydgoszczy wraz z wyposażeniem w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ADAPTACJA BUDYNKU Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki...
Termin składania ofert: 2014-04-16

Numer ogłoszenia: 123160 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 107982 - 2014 data 31.03.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka", pl. Kościeleckich 6, 85-033
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5851500, fax. 52 5851506.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: III.1)1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25
000 zł ( słownie zł: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 ). 2.Wadium należy
wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 16.04.2014 r. 3. Wadium
musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach
ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. Wadium w
formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury i Sztuki w Bydgoszczy, numer rachunku: 68 1240 3493 1111 0000 4305 7874
z adnotacją: WADIUM - Budowa sali wielofunkcyjnej (wystawienniczo artystycznej) przy Placu Kościeleckich 6 w Bydgoszczy wraz z wyposażeniem. 5. W
przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, zaleca się aby
oryginał dokumentu wadialnego został przesłany na adres wskazany w § 1 SIWZ ( w
oddzielnej kopercie z oznaczeniem: Wadium do sprawy ZP-1-2014 albo złożony w
Kasie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki - pok. nr 5 (Bydgoszcz, ul.
Zamoyskiego 2b ) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 16.04.2014 r. 6.
Zwrot wadium nastąpi w trybie i na warunkach określonych art. 46 ust. 1, 1a,2 i 4
ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium w trybie i na warunkach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Dowód wniesienia wadium powinien być
załączony do oferty..

•

W ogłoszeniu powinno być: III.1)1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w
wysokości 25 000 zł ( słownie zł: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 ).
2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia
18.04.2014 r. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być
wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4.
Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy, numer rachunku: 68 1240 3493 1111 0000
4305 7874 z adnotacją: WADIUM - Budowa sali wielofunkcyjnej (wystawienniczo artystycznej) przy Placu Kościeleckich 6 w Bydgoszczy wraz z wyposażeniem. 5. W
przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, zaleca się aby
oryginał dokumentu wadialnego został przesłany na adres wskazany w § 1 SIWZ ( w
oddzielnej kopercie z oznaczeniem: Wadium do sprawy ZP-1-2014 albo złożony w
Kasie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki - pok. nr 5 (Bydgoszcz, ul.
Zamoyskiego 2b ) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 18.04.2014 r. 6.
Zwrot wadium nastąpi w trybie i na warunkach określonych art. 46 ust. 1, 1a,2 i 4
ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium w trybie i na warunkach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Dowód wniesienia wadium powinien być
załączony do oferty..

•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4).
W ogłoszeniu jest: III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB
DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY III.4.1) 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 robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone; - określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania
przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie - Zamawiający oceni jako
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie wykonaniem co najmniej jednego zamówienia ,o wartości nie mniejszej
niż 1 700 000 zł brutto, polegającego na robotach budowlanych w zakresie budowy
budynku użyteczności publicznej.; - 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; III.4.2)
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby 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. III.4.3) Dokumenty
podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4)
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;.
W ogłoszeniu powinno być: III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB
DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY III.4.1) 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 robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone; - określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania
przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie - Zamawiający oceni jako
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie wykonaniem co najmniej jednego zamówienia ,o wartości nie mniejszej
niż 1 700 000 zł brutto, polegającego na robotach budowlanych w zakresie budowy
budynku użyteczności publicznej.; - 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; III.4.2)
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w

postępowaniu na zasoby 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. III.4.4) Dokumenty dotyczące
przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;.
•
•

•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 16.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek
Kultury i Sztuki STARA OCHRONKA w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 2b, 85-063
Bydgoszcz (Sekretariat -parter)..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki
Ośrodek Kultury i Sztuki STARA OCHRONKA w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 2b,
85-063 Bydgoszcz (Sekretariat -parter)..

