
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910870248

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szosa Ciechocińska 22

1.4.2.) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-700

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 542822745

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.aleksandrow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpodolion.rbip.mojregion.info

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Utrzymanie dróg i mostów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00169794/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-20 12:23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00156457/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą: 
a) Formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ,
b) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców,
c) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w art. 125 ust. 5, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy),
d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
e) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Po zmianie: 
a) Formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ,
b) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców,
c) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w art. 125 ust. 5, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy),
d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
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e) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 10 do
SWZ.
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