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 Brzeźnio, dn. 07.03.2012r.  

 

 

Modyfikacja treści SIWZ  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr GOPS.271.1.2012 na zadanie pn.:  

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” poprzez szkolenia i kursy zawodowe  
w ramach projektu „Galeria zmian” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu  

informuje, że w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonuje się 

następujących zmian:  

 
1) W rozdziale VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  

W siwz jest:  

„6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składają wymagane dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  

w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz.U. Nr 226,                     

poz. 1817). Wykonawca składa odpowiednio dokumenty wymienione § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a i c 

rozporządzenia, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające, że: 

 6.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 

6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 6.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.” 

 

W siwz powinno być:  

„4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składają wymagane dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  

w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz.U. Nr 226,                     

poz. 1817). Wykonawca składa odpowiednio dokumenty wymienione § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a i c 

rozporządzenia, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające, że: 

 4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 

6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert.” 

 

 
2) W rozdziale VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  

W siwz jest:  

„7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je 
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dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. Przepisy § 4 ust. 2 w/w Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.” 

 

W siwz powinno być:  

„5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. Przepisy § 4 ust. 2 w/w Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.” 

 

 

3) W SIWZ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ust. 9 opis 

koperty 

W siwz jest: 

„nie otwierać przed  14.03.2012r. (środa)  godz.  10.10” 

 

W siwz powinno być: 

„nie otwierać przed  15.03.2012r. (czwartek)  godz.  10.10” 

 

 

4) W SIWZ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ust. 1  

W siwz jest: 

Oferty należy składać do dnia 14.03.2012r. (środa) do godz. 10.00 

W siwz powinno być: 

Oferty należy składać do dnia 15.03.2012r. (czwartek) do godz. 10.00 

 

 

5) W SIWZ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ust. 2  

W siwz jest: 

„Część jawna postępowania odbędzie się dnia 14.03.2012r. (środa) godz. 10.10” 

 

W siwz powinno być: 

„Część jawna postępowania odbędzie się dnia 15.03.2012r. (czwartek) godz. 10.10” 

 

 

 

 

Kierownik GOPS  

/-/ Anna Machała 

                            Kierownik Zamawiającego 

 


