Mysłakowice dn. 2011-08-02
INFORMACJA
o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na zadanie pn.: „Budowa instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie
wjazdowej Centrum”
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum
Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r.) informuje, Ŝe celem wyeliminowania oczywistych
nieścisłości edytorskich zmienia SIWZ na zadanie pn.: „Budowa instalacji elektronicznej
wagi samochodowej w strefie wjazdowej Centrum” w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy” w
zakresie zapisów w punktach 9.3 poprzez nadanie im następującego brzmienia:
•
„ 9.3. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków wymaganych w
niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawców
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9
SIWZ z zastrzeŜeniem , Ŝe Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą
podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy,
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego
zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.”
Zamawiający jednocześnie informuje, Ŝe zamieszczony na stronie internetowej tekst siwz
uwzględnia te zmiany.
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