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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  255740 - 2013 data 02.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 653 82

82, fax. 56 653 82 83.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.5).

W ogłoszeniu jest:  O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy składający ważną ofertę,

którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przy

założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonywana będzie na zasadach opisanych we

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna również, że

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy

potwierdzającej, że Wykonawca ubezpieczył budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w

związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz następstwa nieszczęśliwych

wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z

prowadzonymi robotami budowlanymi na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł na cały

okres realizacji zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 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. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą

spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale IV

niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki

Wykonawca spełnił.

W ogłoszeniu powinno by ć: O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy składający

ważną ofertę, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia przy założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonywana będzie na zasadach

opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna

również, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy

potwierdzającej, że Wykonawca ubezpieczył budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w

związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz następstwa nieszczęśliwych

wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z

prowadzonymi robotami budowlanymi na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na cały

okres realizacji zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą

spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale IV

niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki

Wykonawca spełnił.
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