
 

 

 

                          Czerwionka-Leszczyny 18.09.2019 r. 
 

 

       Wykonawcy biorący udział 
                                           w postępowaniu   
       znak ZP.271.6.2019  

ZP.271.6.2019 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w ramach projektu „Zakup                         
i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-
Leszczynach”. 
 

     Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

I. Informuję, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych                    
(t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób. 
 
1) W pkt 10.9. SIWZ wykreśla się ppkt 3 („dowód wniesienia wadium”) oraz zmienia 
się numerację kolejnego podpunktu.                
 
W związku z powyższym pkt 10.9. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:  
 
„ 10.9. Do oferty należy dołączyć w formie załączników: 
 

 1)  oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 6.2,             
6.3, 6.4 i 6.5, 

 2) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie                         
  zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu                   
      o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu                    
  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
 3)  inne – wg potrzeb i postanowień niniejszej SIWZ.” 
 
2) W Załączniku Nr 1 do SIWZ stanowiącym wzór oferty w pkt 14 wykreśla się ppkt  1 
- „dowód wniesienia wadium(****) oraz zmienia się numerację pozostałych 
podpunktów.                
 
W związku z powyższym pkt 14 ww. załącznika otrzymuje następujące brzmienie:  
 
„14. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
1)  dowód potwierdzający, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami,                                           
w szczególności zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia (**) 
 



 

 
2)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
 
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
 
4) pełnomocnictwo do występowania przez podmioty wspólnie (**), 
 
5) inne........................................................... (**).” 
 
II. Aktualna treść Załącznika Nr 1 do SIWZ stanowiącego wzór oferty stanowi                       
załącznik do niniejszej zmiany treści SIWZ.  
 
III. Pozostałe punkty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
 
IV. Dokonana zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzi do 
zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. 
 
V. Zamawiający przypomina, że udostępniona Wykonawcom Zmiana treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i wiąże Wykonawców. 
 

 


