
                                                                            Sadkowice, dnia 21.10.2016 r. 

INFORMACJA 

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy zamówienia publicznego pn: „Zakup energii elektrycznej”  

(Ogłoszenie nr 324462 - 2016 z dnia 2016-10-14 r.) 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego Gminy Sadkowice informuję, że 

zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ten sposób, że: 

W załączniku nr 4 do SIWZ jest: 

„Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1,1b ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniam 
warunki dotyczące: 

 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;  

 sytuacji ekonomicznej i finansowej.” 

zmienia się na: 

„Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1,1b ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniam 
warunki dotyczące: 

 posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

 posiadania zdolności technicznej i  zawodowej do wykonania zamówienia;  

 sytuacji ekonomicznej i finansowej.” 
 
W załączniku nr 6 do SIWZ jest: 

„OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

W TRYBIE ART. 24 UST. 1,5-12 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” 

zmienia się na: 

„OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

W TRYBIE ART. 24 UST. 1 pkt.12-23, ust.5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” 

oraz: 

„Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1,5-12 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020.)” 



zmienia się na: 

„Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23,ust.5 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020.)” 
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  Wójt Gminy Sadkowice Karolina Kowalska 
 
  
 

 

 


