Ogłoszenie nr 540072450-N-2019 z dnia 12-04-2019 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 532018-N-2019
Data: 01/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 36177709700000, ul.
Za Torem 22, 30-542 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 1220102240, email przetargi@zzm.krakow.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.zzm.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty dla całości
zamówienia wyliczonej w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić w formie tabelarycznej
odpowiednio do wzoru kalkulacji ceny oferty załączonej do SIWZ (załącznik I 1 plik w
formacie excel – tabela pomocnicza do ustalenia kosztów inwestycji). Cena musi uwzględniać
wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji
projektowej i STWiORB
W ogłoszeniu powinno być: 3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty dla
całości zamówienia wyliczoną w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić ją w formularzu
oferty jako cenę za całość zamówienia z wyszczególnieniem wartości zamówienia na roboty
budowlane i nasadzenia zieleni. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ
oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej i STWiORB
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: 1.2.1.5 foldery lub karty katalogowe lub oświadczenia producenta itp.
wraz z kolorowymi zdjęciami lub rysunkami potwierdzające, że oferowany przedmiot
zamówienia w odniesieniu do typowych (produkowanych seryjnie) urządzeń i elementów
małej architektury spełnia wymagania opisane w SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: 1.2.1.5 foldery lub karty katalogowe lub oświadczenia
producenta itp. wraz z kolorowymi zdjęciami lub rysunkami potwierdzające, że oferowany
przedmiot zamówienia w odniesieniu do typowych (produkowanych seryjnie) urządzeń i
elementów małej architektury, w szczególności takich jak – Ławka z oparciem – Ł1, Ławka
bez oparcia – Ł2, Ławka potrójna – Ł3, Kosz na śmieci – K, Stół piknikowy z szachownicą –
ST, Stolik szachowy – Sz, Siedzisko do stolika szachowego – Si, Leżak parkowy – L, Stół do
tenisa stołowego – SP, Stojak rowerowy – SR, Balustrada – B, Tablica informacyjna mała –
T1, Tablica informacyjna duża – T2, Bujak samochód, Karuzela Staś, Bujak Quad, Zestaw
huśtawka portalowa z bocianim gniazdem, Zestaw Physical, Zjazd linowy podwójny,
Karuzela Multispinner, Zestaw linarium Dreamcatcher, Huśtawka Ocean, Zestaw Bloqx,
Poidło do psiego wybiegu, Zestaw crosstrain, Ławka do ćwiczeń, Poręcze równoległe, spełnia
wymagania opisane w SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-16, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-04-25, godzina: 10:00,
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór
stanowi załącznik A do Formularza oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje
zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1.2 Obliczenie ceny oferty dla
całości zamówienia wyliczonej w oparciu o własną kalkulację i opis oferowanego przedmiotu
zamówienia, tj. zestawienie w formie tabelarycznej odpowiednio do wzoru kalkulacji ceny
oferty załączonej do SIWZ (1 plik w formacie excel – tabela pomocnicza do ustalenia
kosztów inwestycji). 1.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa
oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 1.1.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenia dotyczące wykazanych podwykonawców.
1.1.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W ogłoszeniu powinno być: 1.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego
wzór stanowi załącznik A do Formularza oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje
zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1.2 Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –
warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 1.1.3
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenia
dotyczące wykazanych podwykonawców. 1.1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

