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Ogłoszenie nr 540252576-N-2019 z dnia 22-11-2019 r.

Ruda Śląska:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 625380-N-2019 

Data: 20/11/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.

z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27354564700000, ul. ul. 1 Maja  218, 41-710  Ruda Śląska,

woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2420133 , e-mail zamowienia@mpgm.com.pl, faks

322 420 881. 

Adres strony internetowej (url): https://mpgm.com.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.7 

W ogłoszeniu jest: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez

Zamawiającego w pkt 3.1. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert

Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a albo 2b oraz nr 3a albo 3b do

SIWZ (oświadczenie z art. 25 a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia

warunki udziału w postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia

Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca

przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia



22.11.2019

2/2

przez Zamawiającego na Platformie przetargowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o

których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem

oświadczenia. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 4.2

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

W ogłoszeniu powinno być: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o

udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez

Zamawiającego w pkt 3.1. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert

Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz 3 do SIWZ (oświadczenie z

art. 25 a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z

postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie

do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na

Platformie przetargowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust.

5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia.

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; W przypadku wspólnego

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 4.2 składa każdy z

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 


