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Data: 30/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer
identyfikacyjny 36484041300000, ul. al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie,
państwo Polska, tel. 818272302, 601695799, e-mail sekretariat@opk-opolelubelskie.pl,
prezes@opk-opolelubelskie.pl, faks 818272364.
Adres strony internetowej (url): http://opk-opolelubelskie.pl/przetargi/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania zwane dalej oświadczeniem – stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ważna polisa
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia - OC Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż: 250 000,00 zł (dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania zwane dalej oświadczeniem – stanowiące wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach stanowiących załączniki nr 2a i 2b do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Jeżeli
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, stanowiących załączniki nr 2a i
2b do SIWZ. Ważna polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia - OC Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż:
250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.7
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające
posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę oraz dokumenty potwierdzające
posiadanie uprawnień do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (np. upoważnienia,
dokumenty rejestrowe itp.). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony
Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu wg wzoru:
załącznika nr 3 a i 3b do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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