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Ogłoszenie nr 540099894-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.  

Radom: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 547378-N-2020  
Data: 05/06/2020  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu, Krajowy numer identyfikacyjny 14122677500000, ul. ul. 
Garbarska  , 26-600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 383 57 50, e-mail 
bip@bip.mzlradom.pl, faks 48 383 57 48 w. 231.  
Adres strony internetowej (url): http://bip.mzlradom.pl  
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. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 1) w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest 
zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 
1 SIWZ. 2) w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ). 
2.Pełnomocnictwo.  
W ogłoszeniu powinno być:  
1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:  
1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,                       
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, 
zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa            
w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ.  
2) w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia (wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ).  
2.Pełnomocnictwo.  
3. Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany przekazać 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                   
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz              
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  
 


