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Wodzisław Śl. 9.03.2015 r. 

 

 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTONYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Wykonanie zadania inwestycyjnego pn: 

„Przebudowa basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim – 

infrastruktura aktywnych form turystyki”. 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje się zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Jest:  

10. Oświadczenia, dokumenty oraz załączniki do specyfikacji jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. g-h składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokument powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert. 

 

Po zmianie zapis ten brzmi następująco: 

10. Oświadczenia, dokumenty oraz załączniki do specyfikacji jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. g-h składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

 

W związku z powyższym  zmienia się termin składania i otwarcia ofert : 

Składanie ofert z 10.03.2015 r. na 13.03.2015 r. godz.  10.30 

Otwarcie ofert z 10.03.2015 r. na 13.03.2015 r. godz. 11.00 

Miejsca składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 


