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Ogłoszenie nr 500014545-N-2018 z dnia 18-01-2018 r.
Kalisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503790-N-2018
Data: 11/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", Krajowy numer identyfikacyjny
25081047800000, ul. pl. Św. Józefa 5, 62800 Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.
627 635 650, e-mail przetargi@czystemiasto.pl, faks 627 635 651.
Adres strony internetowej (url): www.czystemiasto.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.4)
W ogłoszeniu jest: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty: 1)
oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
- dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności; 2) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 3) oświadczenie wykonawcy o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenia muszą być złożone
przez każdego z tych Wykonawców.Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawców
oświadczeń wskazanych w pkt III.4)1)-2) powyżej w odniesieniu do podmiotu lub podmiotów,
na podstawie zasobów których wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym punkcie, Wykonawca przedstawia
na wezwanie Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty: 1)
oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
- dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności; 2) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 3) oświadczenie wykonawcy o
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przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenia muszą być złożone
przez każdego z tych Wykonawców.Oświadczenia, o których mowa w pkt. III.4)1)-2),
Wykonawca przedstawia na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający (na wezwanie) żąda
przedstawienia przez wykonawców oświadczeń wskazanych w pkt III.4)1)-2) powyżej w
odniesieniu do podmiotu lub podmiotów, na podstawie zasobów których wykonawca wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w pkt.III.4)3)
Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Ocena spełniania przedstawionych
warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
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