
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 84934-2013 z dnia 2013-03-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań 

ZZP-2380-9/2013 Usługi w zakresie Ŝywienia osób zatrzymanych przez Policję woj. wielkopolskiego. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia i części został określony w zał. nr 1 do SIWZ 

Termin składania ofert: 2013-03-21  

Numer ogłoszenia: 90280 - 2013; data zamieszczenia:  06.03.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  84934 - 2013 data 01.03.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 

8412743, 8412740, fax. 061 8412744. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

W ogłoszeniu jest:  termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 

21.03.2013 r. godz. 11:00, miejsce: Sekretariat Sekcji ds. Zamówien Publicznych KWP w Poznaniu, ul. 

Dąbrowskiego 17a, 60-838 Poznań.  

W ogłoszeniu powinno by ć: termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert 25.03.2013 r. godz. 11:00, miejsce: Sekretariat Sekcji ds. Zamówien Publicznych KWP w 

Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17a, 60-838 Poznań.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.  

W ogłoszeniu jest:  termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 

21.03.2013 r. godz. 11:00, miejsce: Sekretariat Sekcji ds. Zamówien Publicznych KWP w Poznaniu, ul. 

Dąbrowskiego 17a, 60-838 Poznań.  

W ogłoszeniu powinno by ć: termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert 25.03.2013 r. godz. 11:00, miejsce: Sekretariat Sekcji ds. Zamówien Publicznych KWP w 

Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17a, 60-838 Poznań.  

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

W ogłoszeniu jest:  1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści określonej 

w załączniku nr 3 do SIWZ, 2)zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej 

kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na potwierdzenie warunku, o którym mowa 
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w rozdziale IV pkt 1, pppkt. 1, lit a),3)decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego zatwierdzającą zakład jako spełniający wymagania do prowadzenia działalności 

gastronomicznej, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1, pppkt. 1, lit a),4)

aktualne zaświadczenie z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o dopuszczeniu środka 

transportu do przewozu gotowych posiłków, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w rozdziale IV 

pkt 1, pppkt. 1, lit b), (dot. Wykonawców którzy złoŜą ofertę na usługę z dowozem), 2. W zakresie 

potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą 

winien złoŜyć następujące dokumenty lub oświadczenia 1)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy z nich składa przedmiotowy 

dokument oddzielnie),2)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o treści określonej w załączniku 

nr 4 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy z 

nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie). 3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien złoŜyć listę 

podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym , Ŝe nie naleŜy do grupy 

kapitałowej, o treści określonej w zał. nr 5 do SIWZ..  

W ogłoszeniu powinno by ć: 1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści 

określonej w załączniku nr 3 do SIWZ, 2)zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających 

urzędowej kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na potwierdzenie warunku, o 

którym mowa w rozdziale IV pkt 1, pppkt. 1, lit a);3)decyzję właściwego Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład jako spełniający wymagania do prowadzenia działalności 

gastronomicznej, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1, pppkt. 1, lit a);4)

aktualne zaświadczenie z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o dopuszczeniu środka 

transportu do przewozu gotowych posiłków, na potwierdzenie warunku, o którym mowa w rozdziale IV 

pkt 1, pppkt. 1, lit b), (dot. Wykonawców którzy złoŜą ofertę na usługę z dowozem). 2. W zakresie 

potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą 

winien złoŜyć następujące dokumenty lub oświadczenia1)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy z nich składa przedmiotowy 

dokument oddzielnie),2)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o treści określonej w załączniku 

nr 4 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy z 

nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie). 3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania 
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wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien złoŜyć listę 

podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym , Ŝe nie naleŜy do grupy 

kapitałowej, o treści określonej w zał. nr 5 do SIWZ., wykaz zakładów gastronomicznych - na 

potwierdzenie warunku, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 3a wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami, o treści określonej poniŜej, a wprowadzonej do treści załącznika nr 2 

SIWZ, 4. Inne wymagane dokumenty:1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w 

załączniku nr 2 do SIWZ;2)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w 

przypadku gdy:a)ofertę podpisuje inna osoba niŜ Wykonawca,b)ofertę składają Wykonawcy ubiegający 

się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - 

upowaŜnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie 

upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z Wykonawców..  

II.2) Tekst, który nale Ŝy doda ć: 

Miejsce, w którym nale Ŝy doda ć tekst:  III.3 3).  

Tekst, który nale Ŝy doda ć w ogłoszeniu:  o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy dyspononują minimum jednym zakładem gastronomicznym na terenie 

administracyjnym miasta, na którym znajduje się Komenda Powiatowa, Miejska Policji - w zaleŜności od 

części, na którą Wykonawca składa ofertę.  
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