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Tarnów, 4 września 2014 r. 
 

Zmiana treści ogłoszenia zamówieniu na  
świadczenie usług w ramach akcji informacyjno - edukacyjnej pod nazwą Płacę i 

wymagam w związku z realizacją projektu pn. Opracowanie kompleksowego 
planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego wybranego do 

realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego 
oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające 

podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego 
przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 
 

(nr postępowania: TOK – 271/16/2014) 
 

Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Tarnowski Organizator Komunalny występujący jako 
Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie 
usług w ramach akcji informacyjno - edukacyjnej pod nazwą Płacę i wymagam w związku z 
realizacją projektu pn. Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu 
tarnowskiego wybranego do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu 
terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające 
podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, 
informuje, że zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod nr 293370 - 2014 z dnia 03.09.2014 r. 

ZMIANY W OGŁOSZENIU: 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1). 

W ogłoszeniu jest: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. 

W ogłoszeniu powinno być: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona 
oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści i oświadczenia, o którym mowa w pkt III.4.1). 

2. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 
warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. 
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W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny 
spełniania warunku na podstawie analizy treści i oświadczenia, o którym mowa w pkt III.4.1). 

3. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3). 

W ogłoszeniu jest: Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. 

W ogłoszeniu powinno być: Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 
warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania 
warunku na podstawie analizy treści i oświadczenia, o którym mowa w pkt III.4.1). 

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

W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. 

W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający 
dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści i oświadczenia, o którym mowa w pkt 
III.4.1). 

5. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5). 

W ogłoszeniu jest: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. 

W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona 
oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści i oświadczenia, o którym mowa w pkt III.4.1). 

6. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6). 

W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt 
III.5) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w 
oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kilku wykonawców może złożyć 
ofertę wspólną. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają 
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pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu wspólnie lub reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia wspólnie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do 
reprezentowania wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie powinien jednoznacznie 
określać: kto został ustanowiony pełnomocnikiem, wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie 
ustanowili pełnomocnika, zakres umocowania, postępowanie, do którego pełnomocnictwo się 
odnosi. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Wykonawcy wystęujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym wymagane dokumenty i 
oświadczenia wskazane w pkt 4.2 tiret drugie oraz w pkt III 4.4 składa kazdy z wykonawców. 
Oświadczenia okreslone w pkt II 4. 2 tiret pierwsze skłąda każdy z członków konsorcjium lub 
Pełnomocnik w imeiniu konsorcjum. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania.. 

W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) 
albo w pkt III.5) 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Zakres 
zobowiązania podmiotu trzeciego winien bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres 
zobowiązania podmiotu trzeciego, tj. określać czego konkretnie zobowiązanie dotyczy oraz w jaki 
sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji, gdy przedmiotem 
udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do 
samodzielnego obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie 
zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu 
w wykonaniu zamówienia. 4. Kilku wykonawców może złożyć ofertę wspólną. Wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia wspólnie umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców 
występujących w postępowaniu wspólnie powinno jednoznacznie określać: - kto został ustanowiony 
pełnomocnikiem, - wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie ustanowili pełnomocnika, - 
zakres umocowania, - postępowanie, do którego pełnomocnictwo się odnosi. Pełnomocnictwo 
należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Wykonawcy, o których mowa w 
pkt 4 składają jedną ofertę, przy czym wymagane dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt III.4.2) 
tiret drugie oraz w pkt III.4.4) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia określone w pkt III.4.1) 
oraz pkt III.4.2) tiret pierwsze składa każdy z członków konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu 
konsorcjum. 7. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. 
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II.2) Tekst, który należy dodać: 

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

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informacja na temat wadium: Zamawiający nie 
przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 

 


