Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:
1) w polu „Przedmiot zamówienia”
w miejsce zapisu: „4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego. Ponadto szczegółowo obowiązki Wykonawcy w ramach
realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego
zapytania ofertowego”,
dodaje się zapis: „4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego. Ponadto szczegółowo obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji
zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego”.
2) w polu „Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności”
wykreśla się cały zapis, w związku z czym to pole pozostaje puste;
3) w nowym polu „Sytuacja ekonomiczna i finansowa”
dodaje się zapis: „1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zawiązanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).
2. Wykonawca na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu,
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie zgodne z treścią Załącznika nr 3 –
oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu, oraz załączyć dokumenty
potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł, np. kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z
dowodem opłacenia składki.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej.
4. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie
wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta zostanie odrzucona”.
4) w polu „Lista dokumentów”
w miejsce dotychczasowego zapisu dodaje się zmieniony zapis o treści: „Oferta powinna
zawierać:
1) wypełniony Formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego,
2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodne z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
3) dokumenty
potwierdzające
posiadanie
przez
Wykonawcę
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000 zł,
4) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, zgodne z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,

5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy, zgodne z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – dotyczy wykonawców będących osobami
fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty w
imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy”.
5) w polu „Wykluczenia”
w miejsce dotychczasowego zapisu dodaje się zamieniony zapis o treści: „1. Zamówienie
nie może zostać udzielone Wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym kapitałowo lub
osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę powiązanego z nim
kapitałowo lub osobowo, a jego oferta zostanie odrzucona”.

