
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 407134 - 2013 data 07.10.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina w Jarocinie, ul. Wrocławska 168, 63-200 Jarocin, 

woj. wielkopolskie, tel. 62 747 22 38, fax. 62 747 22 38. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4). 

 W ogłoszeniu jest: Spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, 

zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ oraz 

oświadczenia , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają wymagane uprawnienia - wg załącznika nr 3 do SIWZ. 

 W ogłoszeniu powinno być: Spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, zamawiający oceni na podstawie oświadczenia o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy 

Pzp. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1). 

 W ogłoszeniu jest: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz 

robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 

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; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; opłaconą polisę, a w przypadku jej 

braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.. 

 W ogłoszeniu powinno być: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 



prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 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; określenie robót budowlanych. których dotyczy 

obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym 

informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie co 

najmniej 2 robotami polegającymi na budowie/przebudowie/remoncie dachu z 

dachówki o wartości nie mniejszej niż 80 000zł każda opłaconą polisę, a w przypadku 

jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust.1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować 

konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści 

złożonej oferty: 1. zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku 

przedłużających się niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny mróz, ciągłe 

opady deszczu lub śniegu, silny wiatr), uniemożliwiających wykonywanie prac, 2. 

wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 3. 

zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie i nadzór nad realizacją przedmiotu 

umowy. 

 W ogłoszeniu powinno być: Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty w szczególności w zakresie: Terminu realizacji zamówienia; 

termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku: zaistnienia 

okoliczności zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu 

wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, z powodu wystąpienia 

dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia (przed zawarciem 

umowy) przez doświadczonego wykonawcę robót, z powodu okoliczności siły 

wyższej, przez którą strony będą rozumieć np. wystąpienie zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 

pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu, ludzi lub 

grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; z powodu szczególnie 

niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; jeżeli 

wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 

jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w 

szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 

organy administracji decyzji itp.; odmowa wydania przez organy administracji 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji 

projektowej; jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności 

konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 



wadliwym wykonaniem projektu; opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie 

jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu 

następujących zobowiązań: przekazania terenu budowy; przekazania dokumentacji 

budowy (zgłoszenia remontu, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 

innych wymaganych przepisami, do których zamawiający był zobowiązany); 

przekazanie dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej 

dokumentacji projektowej; kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami, ale w takim przypadku zmiany w umowie zostaną 

ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. Wynagrodzenia 

za przedmiot zamówienia; wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie: w 

przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia zakresu robót (niewykonania lub 

zaniechania prac objętych umową) przez Zamawiającego w przypadku wprowadzenia 

robót zamiennych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 

Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić o okres uzasadniony 

przyczynami zmiany, o którym mowa w ust.1 pkt.1.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: 21.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół nr 3 im. 750-

lecia Jarocina w Jarocinie, ul. Wrocławska 168, 63-200 Jarocin, sekretariat szkoły... 

 W ogłoszeniu powinno być: 23.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół nr 3 

im. 750-lecia Jarocina w Jarocinie, ul. Wrocławska 168, 63-200 Jarocin, sekretariat 

szkoły.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.3.1. 

 W ogłoszeniu jest: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;. 

 W ogłoszeniu powinno być: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziłąu w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.1). 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający nie wymaga wadium.. 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.2). 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dla zamawiającego najważniejszymi 

robotami są roboty określone w niniejszym warunku. 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4). 



 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W przypadku, gdy STWiOR zawierać 

będzie nazwę producenta lub firmy, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania 

innych materiałów jednak o parametrach nie gorszych niż opisane w STWiOR i 

przedmiarze/kosztorysie ofertowym. 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.4. 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dokumenty dotyczące przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej.. 

 


