Numer ogłoszenia: 19627 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11953 - 2014 data 20.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
woj. opolskie, tel. 077 4190359, fax. 077 4104841.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z wykonaniem (wymianą) instalacji centralnego
ogrzewania o wartości min. 400.000,00 zł każda - dotyczy części 1. Do wykazanych pozycji muszą być
załączone dowody 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. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia
warunku tj. co najmniej dwie roboty związane z wykonaniem (wymianą) instalacji centralnego
ogrzewania o wartości min. 400.000,00 zł każda dotyczy części 1. Do przeliczenia wartości określonej w
niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z termoizolacją ścian i instalacją c.o.; robotami
remontowo-budowlanymi wykończeniowymi i instalacji sanitarnych; robotami w branży drogowej
(nawierzchnie brukowe) o wartości min. 600.000,00 zł każda - dotyczy części 2. Do wykazanych pozycji
muszą być załączone dowody 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. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania
spełnienia warunku tj. co najmniej dwie roboty związane z termoizolacją ścian i instalacją c.o.; robotami
remontowo-budowlanymi wykończeniowymi i instalacji sanitarnych; robotami w branży drogowej
(nawierzchnie brukowe) o wartości min. 600.000,00 zł każda - dotyczy części 2. Do przeliczenia wartości
określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje
średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z termoizolacją ścian i dachów o
wartości min. 200.000,00 zł każda - dotyczy części 3. Do wykazanych pozycji muszą być załączone
dowody 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. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku tj. co
najmniej dwie roboty związane z termoizolacją ścian i dachów o wartości min. 200.000,00 zł każda dotyczy części 3. Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej
walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający uzna
powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej dwóch robót
związanych z termomodernizacją (docieplenie ścian i dachów, wymianą - wykonaniem instalacji c.o. i
c.w.u.; robotami remontowo-budowlanymi wykończeniowymi i w zakresie instalacji sanitarnych i
elektrycznych; robotami w branży drogowej (nawierzchnie brukowe) o wartości min. 1.400.000,00 zł
każda - dotyczy części 4. Do wykazanych pozycji muszą być załączone dowody 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. Za
najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku tj. co najmniej dwie
roboty związane z termomodernizacją (docieplenie ścian i dachów, wymianą - wykonaniem instalacji c.o.
i c.w.u.; robotami remontowo-budowlanymi wykończeniowymi i w zakresie instalacji sanitarnych i
elektrycznych; robotami w branży drogowej (nawierzchnie brukowe) o wartości min. 1.400.000,00 zł
każda - dotyczy części 4. Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w
innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z
dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający uzna
powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej dwóch robót
związanych z termoizolacją stropodachów; robót związanych z wykonaniem (wymianą) instalacji c.o. o
wartości min. 200.000,00 zł każda - dotyczy części 5. Do wykazanych pozycji muszą być załączone
dowody 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. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku tj. co
najmniej dwie roboty związane z termoizolacją stropodachów; robót związanych z wykonaniem
(wymianą) instalacji c.o. o wartości min. 200.000,00 zł każda - dotyczy części 5. Do przeliczenia wartości
określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje
średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z termomodernizacją (ścian i
dachów oraz modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.); robót remontowo-budowlanych wykończeniowych i
instalacji sanitarnych o wartości min. 150.000,00 zł każda - dotyczy części 6. Do wykazanych pozycji
muszą być załączone dowody 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. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania
spełnienia warunku tj. co najmniej dwie roboty związane z termomodernizacją (ścian i dachów oraz
modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.); robót remontowo -budowlanych wykończeniowych i instalacji
sanitarnych o wartości min. 150.000,00 zł każda - dotyczy części 6. Do przeliczenia wartości określonej
w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z termomodernizacją (ścian i dachów oraz modernizacja
instalacji c.o. i c.w.u.); robót remontowo-budowlanych wykończeniowych i instalacji sanitarnych o
wartości min. 300.000,00 zł każda - dotyczy części 7. Do wykazanych pozycji muszą być załączone
dowody 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. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku tj. co
najmniej dwie roboty związane z termomodernizacją (ścian i dachów oraz modernizacja instalacji c.o. i
c.w.u.); robót remontowo -budowlanych wykończeniowych i instalacji sanitarnych o wartości min.
300.000,00 zł każda - dotyczy części 7. Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a
występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku

Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej
dwóch robót związanych z termomodernizacją (ścian i dachów oraz modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.);
robót w zakresie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, robót remontowo-budowlanych
wykończeniowych i instalacji sanitarnych o wartości min. 800.000,00 zł każda - dotyczy części 8. Do
wykazanych pozycji muszą być załączone dowody 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. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty
niezbędne do wykazania spełnienia warunku tj. co najmniej dwie roboty związane z termomodernizacją
(ścian i dachów oraz modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.); robót w zakresie klimatyzacji i wentylacji
mechanicznej, robót remontowo-budowlanych wykończeniowych i instalacji sanitarnych o wartości min.
800.000,00 zł każda - dotyczy części 8. Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a
występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku
Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty
występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia. 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 nim 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, z podaniem zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki będzie łączył
Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty związanej z wykonaniem (wymianą) instalacji centralnego
ogrzewania o wartości min. 400.000,00 zł każda - dotyczy części 1. Do wykazanych pozycji muszą być
załączone dowody 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. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia
warunku tj. co najmniej jedna robota związana z wykonaniem (wymianą) instalacji centralnego
ogrzewania o wartości min. 400.000,00 zł każda dotyczy części 1. Do przeliczenia wartości określonej w
niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
wykonanie co najmniej jednej roboty związanej z termoizolacją ścian i instalacją c.o.; robotami
remontowo-budowlanymi wykończeniowymi i instalacji sanitarnych; robotami w branży drogowej
(nawierzchnie brukowe) o wartości min. 600.000,00 zł łącznie (w przypadku wykazania mniejszych
zamówień wartość wykazanych zamówień będzie zsumowana max. z trzech zamówień) - dotyczy części
2. Do wykazanych pozycji muszą być załączone dowody 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. Za najważniejsze roboty
uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku tj. co najmniej jedna robota związana z
termoizolacją ścian i instalacją c.o.; robotami remontowo-budowlanymi wykończeniowymi i instalacji

sanitarnych; robotami w branży drogowej (nawierzchnie brukowe) o wartości min. 600.000,00 zł łącznie dotyczy części 2. Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej
walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający uzna
powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty
związanej z termoizolacją ścian i dachów o wartości min. 200.000,00 zł każda - dotyczy części 3. Do
wykazanych pozycji muszą być załączone dowody 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. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty
niezbędne do wykazania spełnienia warunku tj. co najmniej jedna robota związana z termoizolacją ścian
i dachów o wartości min. 200.000,00 zł każda - dotyczy części 3. Do przeliczenia wartości określonej w
niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
wykonanie co najmniej jednej roboty związanej z termomodernizacją (docieplenie ścian i dachów,
wymianą - wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u.; robotami remontowo-budowlanymi wykończeniowymi i w
zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych; robotami w branży drogowej (nawierzchnie brukowe) o
wartości min. 1.400.000,00 zł łącznie (w przypadku wykazania mniejszych zamówień wartość
wykazanych zamówień będzie zsumowana max. z siedmiu zamówień) - dotyczy części 4. Do
wykazanych pozycji muszą być załączone dowody 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. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty
niezbędne do wykazania spełnienia warunku tj. co najmniej jedna robota związana z termomodernizacją
(docieplenie ścian i dachów, wymianą - wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u.; robotami remontowobudowlanymi wykończeniowymi i w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych; robotami w branży
drogowej (nawierzchnie brukowe) o wartości min. 1.400.000,00 zł łącznie - dotyczy części 4. Do
przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty (PLN),
Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający uzna powyższy warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty związanej z termoizolacją
stropodachów; robót związanych z wykonaniem (wymianą) instalacji c.o. o wartości min. 200.000,00 zł
każda - dotyczy części 5. Do wykazanych pozycji muszą być załączone dowody 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. Za
najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku tj. co najmniej jedna
robota związana z termoizolacją stropodachów; robót związanych z wykonaniem (wymianą) instalacji
c.o. o wartości min. 200.000,00 zł każda - dotyczy części 5. Do przeliczenia wartości określonej w
niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
wykonanie co najmniej jednej roboty związanej z termomodernizacją (ścian i dachów oraz modernizacja
instalacji c.o. i c.w.u.); robót remontowo-budowlanych wykończeniowych i instalacji sanitarnych o
wartości min. 150.000,00 zł każda - dotyczy części 6. Do wykazanych pozycji muszą być załączone
dowody 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. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku tj. co
najmniej jedna robota związana z termomodernizacją (ścian i dachów oraz modernizacja instalacji c.o. i
c.w.u.); robót remontowo-budowlanych wykończeniowych i instalacji sanitarnych o wartości min.

150.000,00 zł każda - dotyczy części 6. Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a
występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku
Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej
jednej roboty związanej z termomodernizacją (ścian i dachów oraz modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.);
robót remontowo-budowlanych wykończeniowych i instalacji sanitarnych o wartości min. 300.000,00 zł
każda - dotyczy części 7. Do wykazanych pozycji muszą być załączone dowody 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. Za
najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku tj. co najmniej jedna
robota związana z termomodernizacją (ścian i dachów oraz modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.); robót
remontowo-budowlanych wykończeniowych i instalacji sanitarnych o wartości min. 300.000,00 zł każda dotyczy części 7. Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej
walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający uzna
powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty
związanej z termomodernizacją (ścian i dachów oraz modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.); robót w
zakresie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, robót remontowo-budowlanych wykończeniowych i
instalacji sanitarnych o wartości min. 800.000,00 zł łącznie (w przypadku wykazania mniejszych
zamówień wartość wykazanych zamówień będzie zsumowana max. z czterech zamówień) - dotyczy
części 8. Do wykazanych pozycji muszą być załączone dowody 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. Za najważniejsze roboty
uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku tj. co najmniej jedna robota związana z
termomodernizacją (ścian i dachów oraz modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.); robót w zakresie
klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, robót remontowo-budowlanych wykończeniowych i instalacji
sanitarnych o wartości min. 800.000,00 zł łącznie - dotyczy części 8. Do przeliczenia wartości określonej
w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie złożonych (przez
Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia. 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 nim
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, z podaniem zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki
będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.

