
Ogłoszenia powiązane: 
Ogłoszenie nr 74372-2017 z dnia 26-04-2017 - Swarzędz 
Budowa parkingu przy budynku hali unii przy ul. Św. Marcin w Swarzędzu W RAMACH 
MODERNIZACJI KOMPLEKSU SPORTOWEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. ŚW. MARCINA 
W SWARZĘDZU W zakres zamówienia wchodzą: roboty drogo... 
Termin składania ofert/wniosków: 15-05-2017 

Ogłoszenie nr 76550 - 2017 z dnia 2017-04-28 r. 
Swarzędz: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 74372
Data: 26/04/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Swarzędz, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Rynek  1, 62020   Swarzędz, woj. 
wielkopolskie, państwo Polska, tel. (061) 65 12 000, e-mail zamowienia@swarzedz.pl, faks (061) 
65 12 211. 
Adres strony internetowej (url): htt://bip.swarzedz.eu
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne: 
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: Oferta powinna zawierać: a) formularz ofertowy zawierający wszelkie 
informacje zawarte we wzorze w Rozdziale nr 3 SIWZ, b) pełnomocnictwo udzielane osobom 
podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie 
wynika wprost z dokumentu rejestrowego, c) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w 
Rozdziale 1 SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (ustawy Prawo zamówień publicznych). Wraz ze 
złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia. 
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji i innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Oferta powinna zawierać: a) formularz ofertowy zawierający wszelkie
informacje zawarte we wzorze w Rozdziale nr 3 SIWZ, b) pełnomocnictwo udzielane osobom 
podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie 
wynika wprost z dokumentu rejestrowego, c) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w 
Rozdziale 1 SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (ustawy Prawo zamówień publicznych). Wraz ze 
złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=bbd2c1fe-2d36-446a-871c-b412a448ef27&path=2017%5C04%5C20170426%5C74372_2017.html


Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia. 


