
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA OZIMEK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413202

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. ks. Jana Dzierżona 4B

1.4.2.) Miejscowość: Ozimek

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-040

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 774622862

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugim.ozimek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.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 00022869/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-25 12:23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00017864/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

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: 
W postepowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiające żąda złożenia podmiotowych środków
dowodowych wraz z ofertą na potwierdzenie:1. braku podstaw wykluczenia:1) oświadczenie o
braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 3;1) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
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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 oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – wzór załącznik nr 7 do niniejszej SWZ;2) oświadczenie, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie art. 109 ust. 1
pkt.1;3) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat do Urzędu
Skarbowego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1:4) oświadczenie w zakresie art. 109 ust.1 pkt.
8,9,10 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie w zakresie ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

Po zmianie: 
W postepowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiające żąda złożenia podmiotowych środków
dowodowych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona1. braku podstaw wykluczenia:1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia –
załącznik nr 3;1) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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 oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór załącznik nr 7 do niniejszej
SWZ;2) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt.1;3) oświadczenie, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat do Urzędu Skarbowego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1:4)
oświadczenie w zakresie art. 109 ust.1 pkt. 8,9,10 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie ust. 1 składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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