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Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ożarów Mazowiecki
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271269
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Kolejowa 2
1.4.2.) Miejscowość: Ożarów Mazowiecki
1.4.3.) Kod pocztowy: 05-850
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 22 731 32 00
1.4.8.) Numer faksu: 22 722 18 87
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@ozarow-mazowiecki.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozarow-mazowiecki.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010703/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-25 12:26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00008243/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w
art. 112 ust.2 ustawy, którzy:a) nie podlegają wykluczeniu ( na podstawie zapisów w pkt. 22
SWZ, dotyczących podstaw wykluczenia )b) spełniają następujące warunki udziału w
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postępowaniu w zakresie: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów(Zamawiający nie precyzuje
tego warunku);3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający wymaga - aby Wykonawca
wykazał, że:posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 400.000,00 zł 4)
zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający wymaga aby Wykonawca:a. wykonał w
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie min. 3 zamówienia, polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów
kubaturowych wraz instalacjami wewnętrznymi (m.in. wodno-kanalizacyjne, gazowe,
elektryczne), b. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie min. 1 zamówienie, polegające na projektowaniu obiektów kubaturowych wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną,c. skierował do realizacji zamówienia publicznego osoby:- min. 1
(koordynator projektu) posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeńWymagane jest: doświadczenie – min. 3 lata stażu
zawodowego po uzyskaniu uprawnień do projektowania w/w branży, wymaganych przepisami
ustawy Prawo budowlane, - min. 1 kierownik budowy (koordynator robót) odpowiedzialny za
kierowanie robotami budowlanymi posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,Wymagane
jest: doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu uprawnień budowlanych w/w
specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane, - kierownicy robót tj.:- min. 1
kierownik odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi z uprawnieniami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeńWymagane jest: doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu w/w
uprawnień budowlanych w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,min. 1 kierownik odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi z uprawnieniami do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeńWymagane jest: doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego
po uzyskaniu uprawnień budowlanych w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo
budowlane, Dla osób odpowiedzialnych za kierowaniem robotami budowlanymi Zamawiający
dopuszcza ważne uprawnienia budowlane odpowiadające wymienionym wyżej uprawnieniom,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r.
(t.j. Dz.U.2020.220) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2019.1117).
Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w
art. 112 ust.2 ustawy, którzy:a) nie podlegają wykluczeniu ( na podstawie zapisów w pkt. 22
SWZ, dotyczących podstaw wykluczenia )b) spełniają następujące warunki udziału w
postępowaniu w zakresie: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów(Zamawiający nie precyzuje
tego warunku);3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający wymaga - aby Wykonawca
wykazał, że:posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 400.000,00 zł 4)
zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający wymaga aby Wykonawca:a. wykonał w
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie min. 3 zamówienia, polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów
kubaturowych wraz instalacjami wewnętrznymi (m.in. wodno-kanalizacyjne, elektryczne), b.
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje - w okresie
2021-02-25 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010703/01 z dnia 2021-02-25

ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - min. 1
zamówienie, polegające na projektowaniu obiektów kubaturowych wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną,c. skierował do realizacji zamówienia publicznego osoby:- min. 1
(koordynator projektu) posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeńWymagane jest: doświadczenie – min. 3 lata stażu
zawodowego po uzyskaniu uprawnień do projektowania w/w branży, wymaganych przepisami
ustawy Prawo budowlane, - min. 1 kierownik budowy (koordynator robót) odpowiedzialny za
kierowanie robotami budowlanymi posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,Wymagane
jest: doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu uprawnień budowlanych w/w
specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane, - kierownicy robót tj.:- min. 1
kierownik odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi z uprawnieniami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeńWymagane jest: doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu w/w
uprawnień budowlanych w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,min. 1 kierownik odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi z uprawnieniami do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeńWymagane jest: doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego
po uzyskaniu uprawnień budowlanych w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo
budowlane, Dla osób odpowiedzialnych za kierowaniem robotami budowlanymi Zamawiający
dopuszcza ważne uprawnienia budowlane odpowiadające wymienionym wyżej uprawnieniom,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r.
(t.j. Dz.U.2020.220) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2019.1117).
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu
Przed zmianą:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie potwierdzający wykonanie - min. 1 zam., polegające na projektowaniu obiektów
kubaturowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzający wykonanie
min. 3 zam., polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów kubaturowych wraz
instalacjami wewnętrznymi (m.in. wod.-kan., gaz., elektr.), z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.c) wykaz osób skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:- min. 1 koordynator projektu
posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez
ograniczeńWymagane: doświadczenie min. 3 lata stażu zawodowego po uzyskaniu upr. do
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projektowania w/w branży,- min. 1 kierownik budowy (koordynator robót) odpowiedzialny za
kierowanie robotami budowlanymi posiadający upr. do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, Wymagane
doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu upr. budowlanych w/w specjalności,
- min. 1 kierownik odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi z upr. w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń Wymagane: doświadczenie min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu w/w upr.
budowlanych w/w specjalności,- min. 1 kierownik odpowiedzialny za kierowanie robotami
budowlanymi z upr. do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod. i
kan. bez ograniczeńWymagane doświadczenie min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu upr.
budowlanych w/w specjalności, d) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy w kwocie min. 400 tys. zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej
złożeniem,W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, na zasoby innych
podmiotów należy złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową innego podmiotu w kwocie min. 400 tys. zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 m-ce
przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych
przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, wykonawca składa inne
dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej.
Po zmianie:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie potwierdzający wykonanie - min. 1 zam., polegające na projektowaniu obiektów
kubaturowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzający wykonanie
min. 3 zam., polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów kubaturowych wraz
instalacjami wewnętrznymi (m.in. wod.-kan., elektr.), z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.c) wykaz osób skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:- min. 1 koordynator projektu
posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez
ograniczeńWymagane: doświadczenie min. 3 lata stażu zawodowego po uzyskaniu upr. do
projektowania w/w branży,- min. 1 kierownik budowy (koordynator robót) odpowiedzialny za
kierowanie robotami budowlanymi posiadający upr. do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, Wymagane
doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu upr. budowlanych w/w specjalności,
- min. 1 kierownik odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi z upr. w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń Wymagane: doświadczenie min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu w/w upr.
budowlanych w/w specjalności,- min. 1 kierownik odpowiedzialny za kierowanie robotami
budowlanymi z upr. do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności
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instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod. i
kan. bez ograniczeńWymagane doświadczenie min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu upr.
budowlanych w/w specjalności, d) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy w kwocie min. 400 tys. zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej
złożeniem,W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, na zasoby innych
podmiotów należy złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową innego podmiotu w kwocie min. 400 tys. zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 m-ce
przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych
przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, wykonawca składa inne
dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
Przed zmianą:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji*Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
proceduryJeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie
wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Zastępczy dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wymagane przez Zamawiającego dokumenty
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415)b) oświadczenie wykonawcy, w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowejc) oświadczenie wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt 22 SWZ, o
którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
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dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.
2020.2415)
Po zmianie:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji*Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
proceduryJeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie
wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Zastępczy dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wymagane przez Zamawiającego dokumenty
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415)b) oświadczenie wykonawcy, w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowejc) oświadczenie wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt 22 SWZ, o
którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.
2020.2415)
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-03-04 11:00
Po zmianie:
2021-03-11 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
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Przed zmianą:
2021-03-04 12:00
Po zmianie:
2021-03-11 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-04-02
Po zmianie:
2021-04-09
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