ZP.271.43.2016

Iława, dnia 08.12.2016 r.

Do wszystkich zainteresowanych
Wykonawców

Postępowanie znak: ZP.271.43.2016
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na utrzymanie i konserwację
terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV.

Modyfikacja treści SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z
późń. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, w następującym zakresie - Zamawiający omyłkowo nie
załączył do SIWZ załącznika - wykaz osób (potencjału kadrowego). W związku z powyższym Zamawiający w
załączeniu udostępnia przedmiotowe załączniki.
Z uwagi na fakt, iż załączniki te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania wezwania, to termin składania ofert nie
ulega zmianie i upływa w dniu 12.12.2016 godz. 09.30
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Załącznik do SIWZ - wykaz osób - część 1-3

POTENCJAŁ KADROWY 1
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego pn:
„Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy”. Postępowanie znak:
ZP.271.43.2016
działając w imieniu Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………….............................………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
Przedkładam(y) niniejszy wykaz i oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące
osoby:
L.p.

Imię i Nazwisko

1

2

Zakres rzeczowy wykonywanych czynności

Doświadczenie
zawodowe w latach
wymagane/posiadane
*

Informacja o podstawie
dysponowania osobami **

5

6

3

Kierownik prac - osoba odpowiedzialna za
realizację usługi będącej przedmiotem
zamówienia i kontrolę jakości. Minimalne
Osoba będąca w dyspozycji
wymagania: kwalifikacje w zakresie
wykonawcy / oddana do
1
2/…..
zakładania, utrzymania, pielęgnacji i
dyspozycji przez inny
konserwacji terenów zieleni, co najmniej 2
podmiot ***
letnie doświadczenie zawodowe w
powyższym zakresie
Dyżurny - min. 1 osoba wyznaczona do
porozumiewania się z Zamawiającym,
dostępna całodobowo przez 7 dni w
tygodniu pod telefonem alarmowym,
znająca tematykę zimowego utrzymania
Osoba będąca w dyspozycji
oraz utrzymania czystości, do której należeć
wykonawcy / oddana do
2
…../…..
będzie przekazywanie telefoniczne
dyspozycji przez inny
informacji o stanie ciągów
podmiot ***
komunikacyjnych na terenie miasta do
wskazanej osoby u Zamawiającego,
dysponowanie sprzętem i transportem,
przyjmowanie interwencji
1.
*** niewłaściwe skreślić
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.233kk oraz
305 kk.
......................................................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

........................................
(data)

UWAGA !!!
Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1. Załącznik nr 3b - składa się na wezwanie Zamawiającego.

1

Wypełnić adekwatnie do treści warunku określonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit.a) SIWZ
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POTENCJAŁ KADROWY 2
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego pn:
„Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy”. Postępowanie znak:
ZP.271.43.2016
działając w imieniu Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………….............................……
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
Przedkładam(y) niniejszy wykaz i oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące
osoby:

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:
L.p.

Imię i Nazwisko

1

2

1

Zakres rzeczowy wykonywanych
czynności

Doświadczenie
zawodowe w
latach
wymagane/posia
dane*

Informacja o podstawie
dysponowania osobami **

5

6

1/…..

Osoba będąca w
dyspozycji wykonawcy /
oddana do dyspozycji
przez inny podmiot ***

3

Kierownik prac - osoba odpowiedzialna za
realizację usługi będącej przedmiotem
zamówienia i kontrolę jakości. Minimalne
wymagania: kwalifikacje w zakresie
zakładania, utrzymania, pielęgnacji i
konserwacji terenów zieleni, co najmniej 1
rok doświadczenia zawodowego w
powyższym zakresie

Uwagi:
2. *** niewłaściwe skreślić
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.233kk oraz
305 kk.
......................................................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

........................................
(data)

UWAGA !!!
Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1. Załącznik nr 3b - składa się na wezwanie Zamawiającego.

2

Wypełnić adekwatnie do treści warunku określonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit.b) SIWZ
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