
  

        Nowy Dwór Gdański, dnia 09.06.2020 r. 
Numer referencyjny: SR.272.08.2020.RG  
 
       

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

 
ZMIANA  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Remont dróg powiatowych: Dworek – Niedźwiedzica, Kępki – Jazowa, 
Łaszka – Groszkowo oraz w Ostaszewie”. 

 

 Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami), dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia,  w taki sposób, że w Dziale „VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają 

dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oraz o jakie może wystąpić Zamawiający”, 

usuwa się od ust. 15 do ust. 18, o treści: 

15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentów, o których mowa powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

16. Dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

17. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 19, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

18. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić 

się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

tego dokumentu. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
Z poważaniem, 
 

STAROSTA 
         - 
Jacek Gross 

 
 
 
Otrzymują: 
1. BIP 
2. a/a 


