Wieruszów, dnia 19.05.2020 r.
ZP/1/2020/PCM

ZMIANA TREŚCI
SIWZ , OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
na obiektach Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w
Wieruszowie.
I. SIWZ
Zamawiający zmienia treść działu VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

- treść przed zmianą:
„ 1. Protokół odbycia wizji lokalnej – załącznik nr 11 do SIWZ

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 7 do SIWZ
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 6 do SIWZ”
- treść po zmianie :
„ 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 7 do SIWZ
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 6 do
SIWZ ”

Zamawiający zmienia treść działu X. INNE DOKUMENTY, KTÓRE WSZYSCY
WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ W OFERCIE
- treść przed zmianą:
1. Wypełniony druk „Formularz ofertowy”, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
specyfikacji.
2. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;
3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium;
4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź

5.
6.

kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie;
Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art.
22a ust. 2 Pzp).

- treść po zmianie :
1. Wypełniony druk „Formularz ofertowy”, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
specyfikacji.
2. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;
3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium;
4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź
kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie;
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a
ust. 2 Pzp).
7. Protokół odbycia wizji lokalnej – załącznik nr 11 do SIWZ
II. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający zmienia treść SEKCJI III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE
W pkt III.3) - III.6)
- treść przed zmianą:
„1.Wypełniony druk „Formularz ofertowy”, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
specyfikacji. 2.Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;
3.Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 4.Pełnomocnictwo ustanowione do

reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzie-lenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z
oryginałem notarialnie; 5.Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy); 6.Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 Pzp).”
- treść po zmianie :
„ 1.Wypełniony druk „Formularz ofertowy”, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
specyfikacji. 2.Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;
3.Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 4.Pełnomocnictwo ustanowione do
reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzie-lenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z
oryginałem notarialnie; 5.Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy); 6.Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 Pzp). 7.
Protokół odbycia wizji lokalnej – załącznik nr 11 do SIWZ”
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