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DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki” nr sprawy: KIWK/PN/02/II/2021/POIŚ/ 

WNIOSEK_IV ZAD.17_MURCKI 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z późn. zm. 

Dz.U. z 2019, poz. 2019) Zamawiający zawiadamia, iż modyfikuje brzmienie pkt. IX i X SWZ 

w zakresie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

 

W pkt. IX SWZ: 

 

BYŁO: 

 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust.1 pkt.2), 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

JEST: 

 
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 
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3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust.1 pkt.2), 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

W pkt. X.2  SWZ  

 

BYŁO: 

 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych 

warunków. 

 

JEST: 

 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych 

warunków. 

W przypadku, o którym mowa w pkt. IX.2 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 

 

 

Zamawiający wskazuje, że zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

zmodyfikowaną specyfikację warunków zamówienia oznaczoną jako: 

„SWZ_MODYFIKACJA_07062021”. 

 

 

 

Zamawiający informuje również, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, który jest 

wyznaczony odpowiednio:  

- termin składania ofert: 29.06.2021 r. do godz. 9:00 

- termin otwarcia ofert: 29.06.2021 r. godz. 10:00 

 

 

Modyfikacja specyfikacji warunków zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. 

 

 

Z poważaniem 

                                                  

   Prokurent    Prezes Zarządu 

 Anna Badura     Andrzej Hołda 


