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Uczestnicypostt;powania
PN-8/20I 5:
Kod CPV:
7 1250000-5Uslugi architektoniczre,inzynieryjnei pomiarowe
wyclzieleniedzialekna terenieGminy Mikol6w
Geodezyjne
(Czg$cizam6wienia
I - 1l)

Dziahajqc
w trybie art. 38 ustawy229.01.2004r. I'rawo zam6wieripublicznyc,h
(i.t. Dz. U.
z 2013r., poz.907 z p6in. zm; dalej: Ustawa)zarnawiajqcydokonujemodyfikacji specyfikacji
istotnychwarunk6wzam6wienia:
Pkt. 8.1..4.b) siwz otruymujebrzmienie:
dla czgSciI I zam6wieniaopisanejw pkt 3.11 sirvz - dysponowanieosob4 posiadaj4cq
uprawnieniazawodowe,o kt6rych mowa w art. 43 pkt; I ustawyz dnia 17.05.1989r. Prawo
(Dz. U. nr l93,poz. 1287z'2010r.).
Geodezyjne
i Kartograftczne
W zatqczeniuZal4czniknr 3 uwzglgdniaj4cypoprawkg.
przesuwasigtermin skladaniai otwarciaofert na 02.04.2015.
Jednocze5nie

pkt 13 siwz Spos6bprzygotowaniaoferty w zakresieo;risukoperty otrzymuje brzmienie
OfertgnaIe?yskladai w nieprzejrzystej,zamknigtejkopercieopisanej:
Ustugigeodezyjne
na terenieGminyMikolow.
,,OfertaPN - 812015
Nie otwieraipr2ed02.04.2015
r. godz.12:00"
Na koperciemoznazamieSciidaneadresowewykonawcy.
pkt 14Miejsce orilr,termin skladaniai otwarciaofert otrzymuje brzmienie:
Oferty nale?yskladai na adresUrzgduMiastaMikrcl6w,Rynek 16 , pok6j nr l, nie p62niej
niz do dnia 02.04.2015r. do godz.I 1:00 w pr4lpadku przesylekpocztoqich nalezyje
nadai z odpowiednim wyprzedzeniem liczy siq data i godz. dorgczeniaprzesylki
zamawiq4cemu.
po terminiebgd4zwr6conewykonawcybez otwierania.
Oferty zNohone
Otwarcieofert nast4piw dniu 02.04.2015r. o godz. 12:00w UrzgdzieMiastaMikol6w,
Rynek16,pok.34.
ISTRZ\

\t

PN_8/2014
Zztlqcznik nr 3

Wykaz os6tl

ktorebgdquczestniczy6,w wykonywaniulam6wienia,odpowiedzialne za Swiadcz:enie

uslug

dla czg5ci1-10
Zakreswykonywanych
czynnoSci

Kwalifikacje
zawodowe
nr upr.zawodowych

Irrformacja
podstawie
o
do
dysponowania
tymi

czynnoSci
wymagajqce
posiadania
uprawnie6,
o kt6rychmowaw art.43 pkt2
ustawyz dnia17.05.1999
r.
PrawoGeodezyjne
i Kartograficzne
(Dz.U. nr 193,
poz.1287z 2010r.)

dla czg6ci 11

lmiq
i nazwisko

Zakreswykonywanych
czynnoSci

Kwalifikacje
zawodowe
upr.zawodowych

Informacja
o podstawiedo
dysponowania
tymi
osobami*)

czynnoSci
wymagajqce
posiadania
uprawnien,
o ktorychmowaw art.43 pkt 1
ustawyz dnia17.05.1999
r.
PrawoGeodezyjne
iKartograficzne
(Dz.U. nr 193,
poz.1287z 2010r.)

-) Nalezywpisae:
wla:!e" czyljdysponowanie
,,zasoby
bezposrednie
. w.fomie umowyo pftrce,umowy
cywilnoprawnei
(zrecenie,
umowao dzieio,innaumowanienazwana;
tuo ,,zasooy
,tortipn,.nu po",
innypodmiof,- zobowiqzanie
podmiotu
tzeciegoudostQpniajqcego
zasobyo t<tO.4rm
mowrw art.26b
Ustawv

Na podstawieS 1 ust. 1 pkt 8 Rozporzqdzenia
PrezesaRady Ministrirwz dnia
19.02.2013
r- w sprawierodzajowdokumentow,
jarkichmoze zqiac zamai,iajqcy
od
wykgnawcy,oSwiadczam,2e osoba, kt6ra bgd;lie uczestniczy6,w wykonywaniu
zam6wien
ia, posiadawymaganeprzez Zamawiajqc;ego
uprawnienia
zawodowe.

pieczqtkai podpis wykonawcy

Uwaga:
wykonawcamoZepolegacna osobachzdolnychdo wykonania
zamowienia
innychpodmiotow,
niezale2nie
od charakteru
prawnegotqczqcych
go z nimisiosunk6w.
wykonawcaw takiej sytuacji zobowiqzanyjest udowodniczamawiajqcemu
, iz bqdziedysponowaltymi
zasobamiw trakcie realizacjizam6wienla, w szczeg6lno$ci
prieosta*iajqc w tym celu pisemne
zobowiEzanie
tychpodmiot6w
do oddaniamu do oyspozyJli
niezbgdnych
zasob'6w
na potrzeby,rykonania.
Podmiot,ktory zobowiEzalsiq do udostqpnienia
solida
rnie
z
wykonawc
q za szkodq
.zbsob6w-odpowiadi
zamawiajqcego
powstalqwskuteknieudostgpnienia
tych zasobow,chybaze za nieudostgpnienie
zasob6w
ponosi
nie
winy.

Przntargura

Tem

naterenieGminyMikol6w PN-8...
i geodezyjne

geodezyjnena terenieGminyMikol6wPN-8t2015
dot. Przetarguna usNugi
A

Nad

El.

Data:
Ad

15-03-23
09:53
<zam@mikolow.eu>

. f i

I

warunkuudzialuw postqpowaniu
Prosimy potwierdzenie
za*artegow pkt 8.1.4b). - uprawnienia
z
zakresu dla aktualizacjimapy zasadniczej.
iasta' Mikolor,v
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