Ogłoszenie nr 2021/BZP 00020423/01 z dnia 2021-03-19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji remontu pomnika Armii Czerwonej na cmentarzu Rakowickim w
Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387817787
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Rakowicka 26
1.4.2.) Miejscowość: Kraków
1.4.3.) Kod pocztowy: 31-510
1.4.4.) Województwo: małopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zck-krakow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck-krakow.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka budżetowa
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020423/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-19 14:04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00019308/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia
Przed zmianą:
6.6. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58
ustawy:6.6.1. są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy,6.6.2. są zobowiązani do
złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa powyżej.
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Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 6.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, oświadczenia wymienione w pkt.
6.1. SWZ wraz z informacjami o których stanowi pkt. 6.3. SWZ (pełnomocnictwo) i pkt. 6.4. SWZ
(powołanie na zasoby). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.6.8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument,
służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie
określonym w art. 118 ust. 4 ustawy.
Po zmianie:
6.6. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58
ustawy:6.6.1. są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy,6.6.2. są zobowiązani do
złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa powyżej.
Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 6.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, oświadczenia wymienione w pkt.
6.1. SWZ wraz z informacjami o których stanowi pkt. 6.3. SWZ (pełnomocnictwo) i pkt. 6.4. SWZ
(powołanie na zasoby). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. Dodatkowo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.6.8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny
dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w
zakresie określonym w art. 118 ust. 4 ustawy.
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