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UczestnicypostgpowaniaPN-8/20 I 5 :
Kod CPV:

7 1250000-5ustugi architektoniczrre,inzynieryine i pomiarowe
Geodezyjnewydzieleniedzialekna terenieGminvMikoto*
(CzgScizam6wienia
I - ll)

Dziahqqcwtrybie art.38 ustawy229.01.2004r. Prawozam6wieripublicznych(i.t. Dz. U.
v
22013 t.-oo2.907
ITcfcrxiq\ zqrnq.tiqiqo.,
nr.norrria ^*.,tio
-:^^-^i^
p6in. Trn
zm.;'dalei'
dalej:ustawa)
, poz.907zz,n6i,,nzanawiaj4cyprostuje
omyllg pisarsla
w zaNqcznikunr 3 do siwz - Wykaz os6b.Tabelanr 2 dotyczyczgsci11, a nie r-r0 jak bylo
uprzednio.
W zah1czeniuZalqcznik nr 3 uwzglgdniaj4cy poprawkg.
Pkt. 8.1.4. a) siwz otrrymuje brzmienie:
dla czgScil-10 zamowieniaopisanychw pkt 3.1 - 3.10siwz - dysponowanie
osob4posiadaj4c4
uprawnienia zawodowe, o kt6rych mowa w art. 43 pkt 2 ustawyz dnia 17.05.1989
r. prawo
Geodezyjnei Kartografrczne(Dz. U. nr lg3,poz. 128722010r.).

Jednocze5nie
przesuwasigtermin skladaniai otwarciaofert na 30.03.2015.
pkt 13 siwzSpos6bptzygotowaniaoferty w zakresieopisukoperty otrzymuje brzpienie
Ofertgnale?yskladai w nieprzejrzystej,zamknigtejkopercieopisanej:
,,OfertaPN - 812015Usfugi geodezyjnena terenieGminy Mikol6w.
Nie otwieral przed30.03.2015r. godz.12:00',
Na koperciemoznazariesci6 daneadresowewykonawcy.
pkt 14 Miejsceorur termin skladaniai otwarciaofert otrrymuje brumienie:
Oferty nale?yskladadna adresUrzgduMiastaMikolow, Rynek 16 , pok6j nr l, nie p6i:nrej
niZ do dnia 30.03.2015 r. do godz.I 1:00 w przpadku przesylekpocztolvychnaleZyje
nadac z odpowiednim wyprzedzeniem liczy sig data i godz. dorgczenipprzesylki
zarnawiaj4cemu.
Oferty zLohonepo terminie bgd4 zwr6cone wykonawcy bez otwierania.

otwarcieofertnast4piw dniu 30.03.2015
r. o godz.12:00w Urzgdzie
Miastf,Mikol6w,
Rynek16,pok.34.
ZASTEPCA
Mate

PN-8/2014
Zalqcznik nr 3

Wykazosob

kt6rebgdquczestniczy6,
w wykonywaniuzamowienia,odpowiedzialneza Swiadczenie
uslug
dla czg6ci1-10
L.p

lmig
inazwisko

Zakreswykonywanych
czynnoSci

Kwalifikacje
zawodowe
nr upr.zawodowych

Informacja

o podstawie
do
dysponowania
tymi
osobami")

czynnoSci
wymagajqce
posiadania
uprawnien,
o kt6rychmowaw art.43 pkt?
ustawyz dnia17.05.1989
r.
PrawoGeodezyjne
i Kartograficzne
(Dz.U. nr 193,
poz.1287z 2010r.)

1)

dla czq6ci{ 1
L.p

1)

lmiq
inazwisko

Zakreswykonywanych
czynnoSci

Kwalifikacje
zawodowe
nr upr. zawodowych

lnformacja
o podstawiedo
dysponowania
tymi
osobami*)

czynnoSci
wymagajqce
posiadania
uprawnien,
o kt6rychmowaw art.43 pkt4
ustawyz dnia17.05.1989
r.
PrawoGeodezyjne
i Kartograficzne
(Dz.U. nr 193,
poz.1287z 2010r.)

.) Naldy wpisa6:
,zasobywlasne'czylidysponowanie
bezposredniew formieumowyo prace,umowy
(zlecenie,
cywilnoprawnej
umowao dzielo,innaumowanienazwana)
lub ,,zasoby
pzei
rioosti2pnidne
innypodmiof,- zobowiezanie
podmiotu
tzeciegoudostepniaj?cego
zasobyo tto-nm mowaw art.26b
Ustewy
Na podstawie S 1 ust. 1 pkt I Rozporzqdzenia
PrezesaRady Ministrowz dnia

19.02.2013
r. w sprawle
sprawieroclzajow
jakichmoze ilqdaczamawiajqcy
rodzajowdokumentow,
dokument6w,
od
wykonawcy,oswiadczam,2e osoba, ktora bgdzie uczestniczycw wykonywaniu
posiada wymagane przez Zamawiajqcego
zam6wienia,
uprawnienia zawodowe.

pieczqtkai podpiswykonawcy

awcamoZepolegacna osobachzdolnychdo wykonania
zamowienia
innychpodmiotow,
niezale2nie
rakteruprawnegolqczqcychgo z nimistosunkow.
Wykonawcaw takiej sytuacjizobowiqzany
jest udowodniczamawiajqcemu,
iZ bgdEiedysponowaltymi
zasobamiw trakcie realizacjizamdwienia, w szczegolnoSci
pzedstawiajqcW tym- celu pisemne
zobowiqzanie
tychpodmiot6w
do oddaniamu do dyspozycji
niezbqdnych
zasobownalpotrzeby
wyi<onania.
Podmiot,kt6ryzobowiqzalsiq do udostqpnienia
zasobowodpowiadisolidarniez wirkonawiqia szkodg
powstalqwskuteknieudostqpnienia
zamawiaiqcego
tychzasob6w,chybaZe za nieu$stgpnienie
zasobow
nieponosiwiny.

bStrona I z 1

Biuro Zam6wiefiPubl
O

Dataz
Do:
Temat

d

:

r

r

19 marca 2Ol5l3:38
<z,arn@mikolow.eu>
Dot. Przetargu nieognaniczonego na Usfugi geoderyjne na terenie Gminy Mikol6w PN-812015

nr 3 ,,Wykazos6b,kt6rebtde uczestniczyd
W zwiqzkuz ww. przetargiemprosimyo poprawieniezatqcznika
gdy2jest on niezgodny
z SIWZ.
uslug",
zaSwiadczenie
zamdwienia,
odpowiedzialne
w wykonlrwaniu

