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Ogłoszenie nr 320434 - 2016 z dnia 2016-10-10 r. 

Katowice:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 317981-2016 

Data: 05/10/2016 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Województwo Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 27628463800000, ul. ul. Ligonia  46, 

40037   Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78.  

Adres strony internetowej (url): http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 

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: 7 

W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Wykonawca dołącza do oferty oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt III.3): 1) 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, może w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach 

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne 

podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) i ust. 5 pkt 1). W 

odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu: a) 

oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej z innymi Wykonawcami którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (załącznik 

do pisma z informacjami z otwarcia ofert), b) dokumenty lub informacje potwierdzające 

(dowody), że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej). Forma 

oświadczenia/dokumentów: Oświadczenie o którym mowa w pkt a) winno być złożone w 

oryginale, a dokumenty lub informacje o których mowa w pkt b) w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców podpisuje odrębne 

oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu lub informacji dokonuje 

odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
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publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Oświadczenie i/lub 

dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 3. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty powinno być 

dołączone stosowne pełnomocnictwo. 

W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Wykonawca dołącza do oferty oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt III.3): 1) 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, może w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach 

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne 

podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) i ust. 5 pkt 1). 2) 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu: a) oświadczenie Wykonawcy o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi 

Wykonawcami którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (załącznik do pisma z informacjami 

z otwarcia ofert), b) dokumenty lub informacje potwierdzające (dowody), że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej). Forma oświadczenia/dokumentów: 

Oświadczenie o którym mowa w pkt a) winno być złożone w oryginale, a dokumenty lub 

informacje o których mowa w pkt b) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

każdy z Wykonawców podpisuje odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z 

oryginałem dokumentu lub informacji dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. Oświadczenie i/lub dokumenty sporządzone w języku obcym winny 

być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty 

nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. 

 

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: Data: 13/10/2016, godzina: 12:00 

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

w postępowaniu: Data: 14/10/2016, godzina: 12:00 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: II 

Punkt: 4 



 

Projekt w części współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 3. Zamawiający wymaga, aby w miarę zaistnienia 

możliwości mebel/obrotowe krzesła biurowe były wykonane w sposób ergonomiczny, łatwy 

do użytkowania przez wszystkich użytkowników w tym osoby niepełnosprawne. 
 


