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Ogłoszenie nr 540116699-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.

Krasnobród:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: nr 558665-N-2019 

Data: 10.06.2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krasnobród, Krajowy numer identyfikacyjny 95036870100000, ul. ul. 3 Maja  36, 22-440 

Krasnobród, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-84 660 7691, e-mail um@krasnobrod.pl, faks 0-

84 660 7692. 

Adres strony internetowej (url): www.krasnobrod.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w

postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 1) ODPISU z właściwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2)

OŚWIADCZENIA 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 inne informacje potwierdzające, że powiązania z

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu). DOKUMENTY

WYMAGANE OD PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub



11.06.2019

2/3

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składa dokument

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy,

nie wydaje się takiego dokumentu zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W

PRZYPADKU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

oddzielnie musi złożyć dokumenty wyszczególnione w punktach od 1) do 2). Wykonawca, który

zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do

złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców określonych w pkt. 1)-2), w celu zbadania

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1

pkt. 13-22 i ust. 5 Ustawy. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane,

do realizacji których te zdolności są wymagane. 

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z

udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następującego dokumentu: ODPISU z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

DOKUMENTY WYMAGANE OD PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH Jeżeli wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składa

dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument

ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
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siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy,

nie wydaje się takiego dokumentu zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W

PRZYPADKU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

oddzielnie musi złożyć dokument: ODPIS z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca, który zamierzy powierzyć wykonanie

części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do złożenia wyżej wymienionego

dokumentu dotyczącego podwykonawców, w celu zbadania czy nie zachodzą wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. W odniesieniu

do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są

wymagane. 


