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Łomża 15 czerwca 2018 r. 

  

WIN.271.2.25.2.2018 

Do wszystkich zainteresowanych  

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja 

pionu żywieniowego wraz z zakupem wyposażenia oraz niezbędną 

infrastrukturą techniczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży” 

Miasto Łomża jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 oraz 4a ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), mając na uwadze 

konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej dokonał zmiany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w zakresie: 

 Rozdział XVIII ust.1 SIWZ– został dopisany pkt. 1.7 – klauzula informacyjna 

RODO, 

 

 Rozdział XVIII ust 2 SIWZ – został wykreślony pkt 2.4 i 2.5,  

2.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowiązany jest do 

przedstawienia oświadczenia, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy.  

2.5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować   

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  Przepisy te stosuje się 

wobec dalszych podwykonawców. 

 Rozdział XI SIWZ – w pkt 1.2 –jest: Termin składania ofert upływa w dniu: 

15.06.2018 r. o godz. 10.00, winno być: Termin składania ofert upływa w dniu: 

22.06.2018 r. o godz. 10.00, 

 Rozdział XI SIWZ – 2 pkt. 2.1 – jest: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 15.06.2017 

r.  o godzinie 10.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Stary Rynek 14 w 

sali narad na II piętrze -  pok. nr 201A., winno być: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 

22.06.2017 r.  o godzinie 10.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Stary 

Rynek 14 w sali narad na II piętrze -  pok. nr 201A. 

 Zaktualizowano Zał. nr 9 do SIWZ – Dokumentacja projektowa, 

 Zaktualizowano Zał. nr 10 do SIWZ – Przedmiary robót, 

 Zaktualizowano Zał. nr 1 do SIWZ – wzór oferty o klauzule informacyjną RODO 

 Usunięto zapis w §6 pkt.2 – Zał. nr 8 do SIWZ – wzór umowy: 

2.Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
następuje w trakcie realizacji, Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia 
oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
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 Usunięto zapis w Zał. nr 3 do SIWZ – Dotyczące przesłanek wykluczenia  
z postępowania: 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam/y, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….……  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 

………………………….………………………………… 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza zaktualizowany SIWZ oraz wybrane 

załączniki do SIWZ. 


