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Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie, Krajowy numer identyfikacyjny
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Adres strony internetowej (url): www.drawno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

W ogłoszeniu jest: O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,

które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych: TAK Należy podać minimalny procentowy

wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust.

2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub

wykonawców albo ich jednostki (w %): 30%
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W ogłoszeniu powinno być: O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy

chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową

integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: NIE Należy podać

minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.7

W ogłoszeniu jest: 1) Formularz Ofertowy. 2) W celu wykazania spełnienia obowiązku nałożenia

przez Zamawiającego wyłączności o którym mowa w art. 22 ust 2 ustawy Pzp (zamówienia

zastrzeżone) zamawiający może żądać: • decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy

chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z

2018 r. poz. 511, z późn. zm.), lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy jako

zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę, lub przez jego

wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne,

działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup

społecznie marginalizowanych; • dokumentów potwierdzających procentowy wskaźnik

zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2

ustawy Pzp, zatrudnionych przez zakłady. 3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących

go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia. 4) Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do złożenia/podpisania oferty lub
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złożenia/podpisania oferty i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy składającej ofertę, o ile

nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (Pełnomocnictwo w oryginale lub

odpis poświadczony przez notariusza). Pełnomocnictwo powinno wyraźnie wskazywać:

podmiot udzielający pełnomocnictwa, osobę umocowaną, zakres umocowania.

Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez osoby udzielające umocowania. 5) Dowód

wpłaty wadium.

W ogłoszeniu powinno być: 1) Formularz Ofertowy 2) Wykonawca może w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca,

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Pełnomocnictwa dla osób

podpisujących ofertę do złożenia/podpisania oferty lub złożenia/podpisania oferty i zawarcia

umowy w imieniu Wykonawcy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub

innych dokumentów (Pełnomocnictwo w oryginale lub odpis poświadczony przez notariusza).

Pełnomocnictwo powinno wyraźnie wskazywać: podmiot udzielający pełnomocnictwa, osobę

umocowaną, zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez osoby

udzielające umocowania. 4) Dowód wpłaty wadium.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-03-14, godzina 11:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-03-20, godzina 11:00
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