
Zakopane dnia 06.03.2014 r.

Zakopiańskie Centrum Edukacji
Im. H Modrzejewskiej
Ul. Kasprusie 35a
34-500 Zakopane

Dotyczy:  poprawy  błędów  w  siwz  w  przetargu  nieograniczonym  na  wykonanie  robót  
budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń pryszniców dla panów pionu  
A w ośrodku „Szpulki” Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej  
34-500 Zakopane, ul.  Kasprusie 35a, adres ośrodka 34-500 Zakopane, ul.  Małe  
Żywczanskie 9b

Zamawiający informuj, że poprawia błędy w siwz:
W pkt XII, podpunkt II, A, 2 (strona 6) jest :
„2. podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  na 
podstawie art. 24 ust.1 ustawy – stanowiące załącznik nr 1a do niniejszej siwz

UWAGA!!!! 

Jeżeli  wykonawca  wykazując  spełnianie  warunków o których  mowa w art.  22 ust.  1, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,  zamawiający żąda 
od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych  podmiotów ich  oświadczenia o 
braku  podstaw do  wykluczenia  z  postępowania  z  powodu niespełnienia  warunków,  o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  (wzór zał. nr 1a).oraz załączenia aktualnego 
odpisu   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, 
wystawionego nie   wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu  składania  ofert- 
dotyczącego  tych podmiotów. ”

Powinno być:
„2. podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  na 
podstawie art. 24 ust.1 ustawy – stanowiące załącznik nr 2a do niniejszej siwz

UWAGA!!!! 

Jeżeli  wykonawca  wykazując  spełnianie  warunków o których  mowa w art.  22 ust.  1, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,  zamawiający żąda 
od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych  podmiotów ich  oświadczenia o 



braku  podstaw do  wykluczenia  z  postępowania  z  powodu niespełnienia  warunków,  o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  (wzór zał. nr 2a).oraz załączenia aktualnego 
odpisu   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, 
wystawionego nie   wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu  składania  ofert- 
dotyczącego  tych podmiotów. ”

W pkt XII, podpunkt II, C, 1 (strona 7) jest :
1. podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków, stanowiący  załącznik nr 1do  niniejszej 
siwz.

Powinno być:
1. podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków, stanowiący  załącznik nr 2 do  niniejszej 
siwz.

Zamawiający również informuje, że usuwa z siwz z pkt XII, podpunkt II, C,(strona 7) 
punkt 3 tj.:

„3.Na potwierdzenie  spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego dysponowania przez 
wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  należy do oferty załączyć wykaz 
osób  (  załącznik  nr  4  do  siwz)  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia 
odpowiedzialnych za kierowanie  usługami , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie 
czynności, oraz informacje o podstawie  do dysponowania tymi osobami.”

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.


