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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
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Numer: 300300 

Data: 04/08/2016 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 

69058725500000, ul. al. Łukasza Cieplińskiego  4, 35010 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 

178 501 776, faks 178 501 701.  

Adres strony internetowej (url): www.podkarpackie.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,  

O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Oświadczenia wykonawcy o przynależności 

albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy - Prawo zamówień publicznych; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,  

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1. Oświadczenie 

wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 

zamówienia publiczne. 2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć 



wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

18/08/2016 godzina: 10:00  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu: 19/08/2016 godzina: 10:00  

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  

Numer sekcji: III 

Punkt: 7 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez 

zamawiającego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia podmiotów, na zdolnościach lub 

sytuacji których polega wykonawca (dokumenty składane na wezwanie zamawiającego): 

Oświadczenie podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 


