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Sąsiedzi w działaniu

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 89558-2014 z dnia 2014-03-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pisz
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącego stadionu lekkoatletycznego przyszkolnego na
terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu. Zakres robót budowlanych: przebudowa płyty boiska...
Termin składania ofert: 2014-04-02

Numer ogłoszenia: 116286 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 89558 - 2014 data 17.03.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 425 47 00,
fax. 087 425 46 51.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
W ogłoszeniu jest:
g) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp podpisane przez podmioty, które oddają
Wykonawcy do dyspozycji swoje zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
i jednocześnie są podwykonawcą części robót (zał. nr 3 do SIWZ).
W ogłoszeniu powinno być:
g) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp podpisane przez podmioty, które oddają
Wykonawcy do dyspozycji swoje zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, i jednocześnie są
podwykonawcą części robót (zał. nr 3 do SIWZ) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionym nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

STAROSTA PISKI
/-/ mgr Andrzej Nowicki

str. 1
Inwestycja zostanie wykonana w ramach realizacji projektu „Rozwój Inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej”
wdrażanego w ramach Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

