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Ogłoszenie nr 540218614-N-2019 z dnia 14-10-2019 r.
Miedźna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 607654-N-2019
Data: 09/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miedźna, Krajowy numer identyfikacyjny 27625829100000, ul. ul. Wiejska 131, 43-227
Miedźna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2116338, 2116196, 2116160, e-mail
info@miedzna.pl, faks 322 116 089.
Adres strony internetowej (url): http://bip.miedzna.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Sekcja III
Punkt: Pkt III.4
W ogłoszeniu jest: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni (bez
wezwania Zamawiającego) od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – otwarcie ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni
(bez wezwania Zamawiającego) od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
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której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – otwarcie ofert, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W celu
potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23, art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp oraz do oferty musi dołączyć
aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Sekcja III
Punkt: Pkt III.5.1
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na
podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23, art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
Pzp oraz do oferty musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniach będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
W ogłoszeniu powinno być: Zapis usunięto

