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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dąbrowice, Krajowy numer identyfikacyjny 61101589100000, ul. Nowy Rynek 17,
99-352 Dąbrowice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 2522587, e-mail
sekretariat@dabrowice.pl, faks 24 2522587.
Adres strony internetowej (url): http://dabrowice-bip2.alfatv.pl/dokumenty/1
Adres profilu nabywcy: http://dabrowice-bip2.alfatv.pl/dokumenty/1
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1
W ogłoszeniu jest: Nie dotyczy
W ogłoszeniu powinno być: Numeracja zgodna z zapisami w SIWZ Wykonawca spełni
warunek jeżeli przedstawi: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2) ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert – w stosunku do osób fizycznych wystarczającym jest złożenie oświadczenia
wymienionego w pkt 6.2 lit. a),
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2.
W ogłoszeniu jest: nie dotyczy
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi: a) dokumenty
potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 500.000,00 zł, b)
aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenie właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

