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                                                                                                 Uzupełnienie do SIWZ 
                                                                                      
 
 
dotyczy przetargu nieograniczonego na: renowację  elewacji domu Fiedlera, obiektu biblioteki, 
przedszkola i apteki przy ul. Kościelnej  2 w Opatówku. 
 
Gmina Opatówek informuje, że wprowadza zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia            
numer Zp.In.271.7.2018 z dnia 04.04.2018 roku w Rozdziale I Instrukcja dla Wykonawców punkt  2.8., 
10.2., 13.1. 
 
W rozdziale Instrukcja dla Wykonawców punkt 2.8 otrzymuje brzmienie:  
 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą ( firmą ) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Miejski  Gminy  Opatówek, 62-860 Opatówek, Plac 
Wolności 14 oraz opisane " Oferta na : renowację  elewacji domu Fiedlera, obiektu biblioteki, 
przedszkola i apteki przy ul. Kościelnej  2 w Opatówku. Nie otwierać przed dniem 24 kwietnia 
2018 roku godz.10:00". 
 
W rozdziale Instrukcja dla Wykonawców punkt 10.2 otrzymuje brzmienie: 
 
Termin składania ofert upływa dnia  24 kwietnia 2018 roku o godz. 9:45. 
 
W rozdziale Instrukcja dla Wykonawców punkt 13.1 otrzymuje brzmienie: 
 
Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 24 kwietnia 
2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 15. 
 
W rozdziale I Instrukcja dla Wykonawców punkt 4 Dokumenty składające się na ofertę. Wykonawca 
dołączy do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: dodaje się podpunkt 4.3                                 
o treści :  
4.3. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych  w punkt 4.2 ppkt 1,                  
2 i 3: 
1)informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,                    
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy potwierdzającą odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 
2)dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega  z opłacaniem podatków, opłat, 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                    



w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego  organu, 
3)dokumenty, o których mowa w pkt 4.3 ppkt 1  SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty o których mowa w pkt 4.3 
ppkt 2 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
4)Jeżeli w kraju  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się takich dokumentów,                          
o których mowa w pkt 4.3 ppkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem  osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed  organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem  terminu składania ofert albo wniosków  o dopuszczenie do udziału                           
w postępowaniu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba , której 
dokument dotyczy,  o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
5)Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w odniesieniu do  osoby,  mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.3 ppkt 1 składa ten dokument, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków                                
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli  w kraju, w którym  miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed  
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku 
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,  Zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 
Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
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