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Projekt pn.: „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” 

POIS.02.03.00-00-0150/16 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

Starachowice 23.01.2018 r. 

 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „"Modernizacja części osadowo-

biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach" znak sprawy: ZP/2/POIS/2017/MO/2 

Na podstawie art. 38 ust. 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 

zmówienia: 

Rozdział IX ust. 3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w o których mowa w ust. 1 pkt. 1) 

1)   lit. a –  składa  informację  z odpowiedniego  rejestru  albo,  w przypadku  braku  takiego  rejestru,  

inny  równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania  lub  miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  

której  dotyczy  informacja  albo  dokument,  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz 

ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;  

2)   lit. b, d-e – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a)   nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

 

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert: 

Składanie ofert do dnia 14.02.2018 r. do godz. 11:00 

Otwarcie ofert nastąpi 14.02.2018 r. o godz. 11:30 

 

 

<Prezes Zarządu Spółki> 
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