
Znak: IN.271.2.2021      Łubnice, dn. 28 października 2021 r.  

 

INFORMACJA   

O ZMIANIE TREŚCI SWZ  

 

Dotyczy: „Przebudowa (modernizacja) i remont dróg gminnych w obrębie miejscowości 

Wilkowa, Wolica, Przeczów oraz na odcinku Orzelec Duży - Czarzyzna w Gminie Łubnice” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 ze zm.), informuje iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w następujący 

sposób:  

 

1. W Rozdziale 19 ust. 2 pkt 1 dodaje się lit. c) w następującym brzmieniu: 

c) Podmioty zagraniczne:  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b) składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność nie jest 

zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

powyższych dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków 

zgodnie z powyższym, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 

przysięgą, lub – jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą – złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wyżej wymienione 

terminy wystawienia stosuje się.  

Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 PZP, mających siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia ust. 2 pkt 1 

lit. c) stosuje się odpowiednio.  

2. W załączniku nr 6 do SWZ – Wzór umowy, wprowadza się następujące zmiany: 

a) w § 7 ust. 4 w miejsce sformułowania § 14 ust. 1 pkt 7 wpisuje się § 14 ust. 1 pkt 8, 

b) w § 6 ust. 11 w miejsce sformułowania § 14 ust. 1 pkt 8 wpisuje się § 14 ust. 1 pkt 3, 

c) w § 14 w ust. 1 dodaje się pkt 8 w następującym brzmieniu: 8) za każdy przypadek 

niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 4 umowy - w wysokości 300 zł  

 
 Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.  
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