ZP.PN.271.4.2017

Suchy Dąb, 30.06.2017 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.
U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ dla przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień na wykonanie
modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach – Zameczku i w OWP w
Koźlinach
w
ramach
projektu
pn.
„Uniwersytet
przedszkolaka”
zgodnie
z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

ZMIANY TREŚCI SIWZ:
Przed zmianą:
Załącznik nr 2 do SIWZ:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 7 ustawy PZP.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
Po zmianie:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………

(podpis)

Przed zmianą:
[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie
lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ]
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1-4, 7 ustawy PZP).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
PZP

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
Po zmianie:

[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie
lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ]
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem
następujące

środki

naprawcze

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ :
Przed zmianą:

Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie kadry
projektem pn. „Uniwersytet przedszkolaka”

zarządzającej

Po zmianie:
Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji placów zabaw
w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach – Zameczku i w OWP w Koźlinach w ramach projektu
pn. „Uniwersytet przedszkolaka”.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
2. a/a
Sporządziła: Katarzyna Górska

