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AG-I.272.1.5.2013                                                                                                         Kielce, 28 lutego 2013 r. 

 
Informacja dla Wykonawców oraz zmiana treści SIWZ  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Remont budynków ul. Skrajna 61 wraz z rampą oraz wymianą bram”, znak: AG-I.272.1.5.2013.      
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 
 
1. W załączniku nr 2 do SIWZ – Przedmiarze robót w pozycji 70 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
Koszt wykonania projektu, uzyskanai pozwolenia na budowę i obsługi geodezyjnej. 
 
Jest: 
Koszt wykonania projektu wykonawczego, obsługi geodezyjnej oraz sporządzenia dokumentacji 
powykonawczej, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

 
2. W rozdziale X ust. 7 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 
Było: 
7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej, opieczętowanej pieczęcią Wykonawcy kopercie  

i zaadresować: 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze  
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
oraz opisać:  
„Remont budynków ul. Skrajna 61 wraz z rampą oraz wymianą bram” 

             Nie otwierać przed dniem 11.03.2013 r., godz. 1200. 

 

Jest: 
7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej, opieczętowanej pieczęcią Wykonawcy kopercie  

i zaadresować: 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze  
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
oraz opisać:  
„Remont budynków ul. Skrajna 61 wraz z rampą oraz wymianą bram” 

             Nie otwierać przed dniem 12.03.2013 r., godz. 1200. 

 

3. W rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 



Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337 

 

Do dnia 11.03.2013 r., do godz. 1130 

 
 
Jest: 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337 

 

Do dnia 12.03.2013 r., do godz. 1130 

 
 
4. W rozdziale XVIII ust. 2 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
2. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337 

 

Dnia 11.03.2013 r., godz. 1200 

 
Jest 
2. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337 

 

Dnia 12.03.2013 r., godz. 1200 

 
 

5. W rozdziale XI ust. 3 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
3. Zamówienie może być udzielone wyłącznie Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy:  
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie: 

1) złożonej informacji o przynależności do grupy kapitałowej.  
 
Uwaga: 
W przypadku przynależenia do grupy kapitałowej, Wykonawca musi dołączyć listę podmiotów należących  
do tej samej grupy kapitałowej. 

 
Jest: 
3. Zamówienie może być udzielone wyłącznie Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy:  
 



Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie: 
1) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

bądź informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.  
 

Uwaga: 
W przypadku przynależenia do grupy kapitałowej, Wykonawca musi dołączyć listę podmiotów należących  
do tej samej grupy kapitałowej. 
 

6. W rozdziale XIII. ust 5 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
5. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania przez Wykonawcę braku 

podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) 
ustawy: 

1) informacji na temat przynależności do grupy kapitałowej.  
– wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 do SIWZ,  
 
Uwaga: 
W przypadku przynależenia do grupy kapitałowej, Wykonawca musi dołączyć listę podmiotów należących  
do tej samej grupy kapitałowej. 

 
Jest: 
5. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania przez Wykonawcę braku 

podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) 

ustawy: 

1) lista podmiotów  należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

bądź informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.  

– wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 do SIWZ.  

 
Uwaga: 
W przypadku przynależenia do grupy kapitałowej, Wykonawca musi dołączyć listę podmiotów należących  
do tej samej grupy kapitałowej. 

 
 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający informuje, że zmieniono treść i nazwę  
załącznika nr 9 do SIWZ – Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej. 
 

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania  
i otwarcia ofert.  
 

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia w BZP, oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

 
W związku z powyższym, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zmieniony  

Załącznik nr 9 do SIWZ. 
 


