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Ogłoszenie nr 500039433-N-2018 z dnia 22-02-2018 r.
Sędziszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 509632-N-2018
Data: 24/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sędziszów, Krajowy numer identyfikacyjny 29100985700000, ul. ul. Dworcowa 20, 28340 Sędziszów, woj. świętokrzyskie, państwo
Polska, tel. 41 3811127 w. 41, e-mail um@sedziszow.pl, faks 413 811 131.
Adres strony internetowej (url): www.sedziszow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (Dokument 1 pkt 1,Dokument 2) oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (Dokument 1 pkt 2). Informacje zawarte w
oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą należącym do tej samej
grupy kapitałowej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów wymaganych w punkcie 9.1.2 SIWZ (Dokument 1 A), 9.1.4(Dokument 2), 9.2.2 oraz 9.1.3. Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do oferty kosztorys ofertowy uproszczony, wykonany na podstawie przedmiarów robót.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (Dokument 1 pkt 1) oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (Dokument 1 pkt 2). Informacje zawarte w
oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą należącym do tej samej
grupy kapitałowej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów wymaganych w punkcie 9.1.2 SIWZ (Dokument 1 A), 9.1.4(Dokument 2), 9.2.2 oraz 9.1.3. Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do oferty kosztorys ofertowy uproszczony, wykonany na podstawie przedmiarów robót.
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