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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny

90476971000000, ul. Toruńska  174 A, 85-844  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo

Polska, tel. 52 5822723, e-mail zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, faks 52 5822777.

Adres strony internetowej (url): www.zdmikp.bydgoszcz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7

W ogłoszeniu jest: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w

postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 22a UZP w związku z art. 25a ust. 3 UPZP, musi udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z

dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu

podmiotu trzeciego. Zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę

udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu oraz musi
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wskazywać, w szczególności: 1. nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie siedziby; 2.

nazwę podmiotu, którego to dotyczy (czyli wykonawcę); 3. określenie zadania: „Opracowanie

wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego

pn. Rozwój sieci tramwajowej w Bydgoszczy po roku 2020” 4. zakres dostępnych wykonawcy

zasobów innego podmiotu w czasie realizacji zamówienia, oraz okres ich udostępnienia (tj.

informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione oraz okres udziału podmiotu w

czasie realizacji zamówienia, 5. sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego

podmiotu przy realizacji zamówienia, (tj. informacje, jak zasoby te będą wykorzystywane przy

realizacji zamówienia); 6. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym

podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował); 7. czy

podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane, z uwzględnieniem postanowień

pkt. 10.5 SIWZ. Zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale i dołączyć do

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3–ch

dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5

UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 UPZP, co wykonawcy,

którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody,

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

o udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia na podstawie art. 23 UPZP, oddzielnie składa ww. oświadczenie. Oświadczenie

sporządzone wg wzoru Zamawiającego należy złożyć w oryginale, w formie pisemnej,

opatrzone własnoręcznym podpisem.

W ogłoszeniu powinno być: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w

postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 22a UZP w związku z art. 25a ust. 3 UPZP, musi udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z

dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu

podmiotu trzeciego. Zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę
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udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu oraz musi

wskazywać, w szczególności: 1. nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie siedziby; 2.

nazwę podmiotu, którego to dotyczy (czyli wykonawcę); 3. określenie zadania:

„Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia

inwestycyjnego pn. Rozwój sieci tramwajowej w Bydgoszczy po roku 2020” 4. zakres

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu w czasie realizacji zamówienia, oraz

okres ich udostępnienia (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione oraz

okres udziału podmiotu w czasie realizacji zamówienia, 5. sposób wykorzystania przez

wykonawcę zasobów innego podmiotu przy realizacji zamówienia, (tj. informacje, jak

zasoby te będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia); 6. charakter stosunku, jaki

będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie

wykonawca będzie nimi dysponował); 7. czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, do realizacji których te

zdolności są wymagane, z uwzględnieniem postanowień pkt. 10.5 SIWZ. Zobowiązanie

innego podmiotu należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z

oryginałem przez wystawcę dokumentu i dołączyć do oświadczenia o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3–ch dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 UPZP, co wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w

postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca

wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na

podstawie art. 23 UPZP, oddzielnie składa ww. oświadczenie. Oświadczenie sporządzone

wg wzoru Zamawiającego należy złożyć w oryginale, w formie pisemnej, opatrzone

własnoręcznym podpisem.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-21, godzina: 10:30
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W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-22, godzina 10:30
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