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Łomża: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 561062-N-2019  

Data: 14.06.2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Łomża, Krajowy numer identyfikacyjny 52513900000000, ul. Pl. Stary Rynek  14, 18-

400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 156 711, e-mail zamowienia@um.lomza.pl, faks 

862 156 706.  

Adres strony internetowej (url): http://www.lomza.pl/bip/  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

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: 2019-07-08, godzina: 10:00  

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

postępowaniu: Data: 2019-07-15, godzina: 10:00  

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.6  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca dołącza do oferty (sporządzonej z 

wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ): 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu – wg załącznika nr 2; 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika 

nr 3; Powyższe oświadczenia zawierają ewentualne informacje o podmiotach trzecich i 

podwykonawcach. 3 Zobowiązania podmiotu trzeciego – wg załącznika nr 4 (jeśli dotyczy); 4 

Pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej - w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 ustawy; 5 

Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę wraz załącznikami - jeżeli uprawnienie do 

podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; Wykonawca w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5), 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. 6 Dowód wniesienia wadium. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pozostałe 

dokumenty wykonawca składa na wezwanie zamawiającego.  

 


