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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Opera Wrocławska, Krajowy numer identyfikacyjny 27894200000000, ul. ul. Świdnicka  35, 50-066 

Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 708 800, e-mail

marzena.malinowska@opera.wroclaw.pl, faks 813 708 852.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7

W ogłoszeniu jest: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, skłądane w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. - Załącznik nr 6. Wraz ze

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
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umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy

przedłożyć: Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega,

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia –

(załącznik nr 8 do SIWZ.) 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy

załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w

rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku składnia oferty przez

podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez

wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, skłądane w terminie 3

dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. - Załącznik nr 6.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

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

2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy

przedłożyć: Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega,

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia –

(załącznik nr 8 do SIWZ.) 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy

załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w

rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku składnia oferty przez

podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez

wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 4.Wraz z ofertą należy złożyć Wykaz osób,

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
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wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami. W tym zakresie Zamawiający wymaga złożenia wykazu personelu zawierający

informacje o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu, wykształceninu osób

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego na wzorze stanowiącym (Załacznik nr 4 do SIWZ).
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