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1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w
wyniku
dokonania
analizy
zapisów SIWZ
i na podstawie art.38 ust.4 i ust.5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220
poz. 1447), wprowadza następującą zmianę w treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia:
w Rozdziale III, pkt X, podpkt 2.2 SIWZ Zamawiający usuwa zapis :
UWAGA! /dotyczy punktu 2) opisanego powyżej/
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest rejestrem, w którym również
zamieszcza się wpisy dotyczące likwidacji bądź upadłości podmiotu, dlatego też podmioty podlegające
wpisowi do CEIDG są zobowiązane przedłożyć odpis potwierdzający brak podstaw do wykluczenia
w oparciu o art.24 ust.1 pkt ustawy Pzp, spełniający wymogi jak opisano w pkt 2) powyżej.
Inne podmioty składają odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają takiemu wpisowi.
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane złożyć oświadczenie na/wg
druku Zał. Nr 4a do SIWZ.

2. WYJAŚNIENIA DODATKOWE (dotyczy podpunktu 2.2 w punkcie X w rozdziale III SIWZ).
Ponieważ zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej Zamawiający nie może
żądać od Wykonawcy zaświadczeń o wpisie w CEDIG, Wykonawcy nie mają obowiązku
przedkładania tego zaświadczenia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Pzp, Wykonawcy składają AKTUALNY ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, , wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a osoby fizyczne podlegające wpisowi
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i osoby fizyczne
nie podlegające wpisowi do żadnych rejestrów składają OŚWIADCZENIE na/wg
załącznika 4a do SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
3. POZOSTAŁE ZAPISY SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Niniejsza zmiana treści SIWZ staje się jej integralną częścią.
Zmiana treści SIWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.
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